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Beton sieraden
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Sieraden gietvorm - hanger Hart, ca. 27 x 39 mm,  
 benodigd materiaal: ca. 7 g sieraadbeton 509423 1

Sieraden gietvorm - hanger Rond, ca. ø 39 mm,  
benodigd materiaal: ca. 15 g sieraadbeton 588375 1

Sieraden gietvorm - hanger Diamant, ca. 25 x 39 mm,  
benodigd materiaal: ca. 5 g sieraadbeton 508988 alternatief

Sieraden gietvorm - hanger Ovaal, ca. 17 x 39 mm,  
benodigd materiaal: ca. 5 g sieraadbeton 509412 alternatief

Starter set - sieraadbeton, 10-delig 509836 alternatief

Sieraad beton - fijn, 500 g 608792 1

Sieraad beton - fijn, 1500 g 619692 alternatief

Sieraad beton - fijn, 3000 g 608806 alternatief

Scheidingsmiddel - Formestone, voor het voorbehandelen van vormen van kunststof,  
latex en silicone, 100 ml 480666 1

Siliconen vorm - Diamanten, 10 motieven, grootte ca. 17 - 40 mm,  
 benodigd materiaal: ca. 35 g sieraadbeton 625835 1

Art Deco lijmvernis 50 ml 449927 1

Art Deco bladmetaal, ca. 140 x 140 mm, 6 vel, zilverkleur 400361 1

Art Deco bladmetaal, ca. 140 x 140 mm, 6 vel, goudkleur 400372 1

Art Deco bladmetaal, ca. 140 x 140 mm, 6 vel, koperkleur 436003 1

Universele knutsellijm, 90 g, transparant 539697 1

Imitatie leren band ca. ø 3 mm x 2 m, rozegoudkleur 813638 1

Imitatie leren band ca. ø 3 mm x 2 m, zilverkleur 813591 1

Collier - Silky Cord ca. 450 x 3 mm, zwart 575680 1

Metalen tussendelen - ring met structuur, ca. ø 30 mm, 10 stuks 731952 1

Edelstalen tussenringen ca. ø 6 mm, 15 stuks 558248 1

Metalen hangers - mini bladeren ca. 5 x 9 mm, 6 stuks, zilverkleur 817676 1
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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Sieraad hangers gieten

De betonnen sieraadhangers verven

De hangers versieren

1. De binnenkant van de sieraden gietvorm met het scheidingsmiddel Formestone bestrijken. 
2. Meng sieraadbeton volgens de productinstructies.
3. Gietvormen vullen met beton.
4. Het beton ca. 1 - 2 dagen laten drogen.
5. Verwijder de betonnen sieraad hanger uit de vorm.
6. Het restvocht laten drogen.
7. De siliconen vorm - Diamanten ook met sieraadbeton vullen. 
8. Verwijder de betonnen vormen uit de gietvormen en het restvocht laten drogen.

1. De plekken waar het bladmetaal komt, met lijmvernis bestrijken (zie productbeschrijving).
2. De lijmvernis laten drogen, het bladmetaal met een zachte borstelpenseel op de lijmvernis oppervlakken leggen.
3. De vormen uit de silicone gietvormen kunnen ook met bladmetaal bedekt worden. 
4. De beton ornamenten uit de diamantvorm met knutsellijm op de beton sieraadhangers bevestigen.

1. Indien gewenst tussenringen door de gaten van de beton hangers halen.
2. In de tussenringen kunnen de ring met structuur en de mini blaadjes ingehangen worden. 
3. Door de tussenringen de leren koorden rijgen, einden vastknopen. 
4. Als alternatief kunnen de leren koorden ook zonder tussenring door de gaten van de beton hangers geregen worden. 

Aanbevolen gereedschap
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alternatief

Maatbeker set, 3 maten, melkachtig transparant, 3 stuks 729399 1

Sieraadtangen set, 1 rondtang, 1 gebogen tang, 1 zijsnijtang, 3 stuks 512509 1

Benodigd gereedschap en materiaal:
werkmat, bakpapier, maatbeker, mengbeker voor beton, spatel, (wegwerp)handschoenen, keukenpapier, schaar, zachte  
borstelpenseel, waterbeker, rond- en platte tang


