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Decoratieve paddenstoel
Handleiding

Benodigd materiaal (voor beide paddenstoelen): Artikelnummer Aantal
CREARTEC creatief beton - CreaStone 8 kg 572084 2

CREARTEC creatief beton - CreaStone, 2,5 kg 570152 2

CREARTEC creatief beton - CreaStone 1 kg 570130 naar verbruik

Afhankelijk van de grootte van de paddenstoel, varieert het benodigd creatief beton.  
De afgebeelde paddenstoelen zijn ca. 25 cm en ca. 40 cm groot.

CREARTEC latex afgietmateriaal - Formalate 300 ml 572109 1

Kunststof bol, om op te hangen, glashelder, 2-delig, ca. ø 200 mm 616074  1

Kunststof bol, om op te hangen, glashelder, 2-delig, ca. ø 160 mm 490087 1

Mozaïektegels, ca. 100 x 100 x 4 mm,  3 stuks, blauwtinten 818546 2

Mozaïektegels, ca. 100 x 100 x 4 mm,  3 stuks, groentinten 818557 2

Mozaïektegels, ca. 100 x 100 x 4 mm, 3 stuks, zwart / wit / grijs 818535  1

Let op! Na het breken van een mozaïektegel is deze niet meer geschikt voor kinderen 
-  scherpe randen!

Glas - Nuggets, ca. ø 17 - 20 mm, 100 g = ca. 23 stuks, opaak-bont 818616 2

Mozaïek glasstenen - Silky, ca. 10 x 10 x 6 mm, 500 g, bonte mix 817838 1

3D-kit siliconenlijm, 80 ml 314798 1

Voegspecie 1000 g, wit 504906 1

CREARTEC voegfinisch 100 ml 547728 1
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Twee panty's in elkaar doen.
Creatief beton volgens de productinstructies mengen.

In tweetallen werken, het creatief beton in de panty's gieten. 
De gevulde panty in de ophangvoorziening hangen. 
Het creatief beton ca. 1 - 3 dagen laten harden.
De panty verwijderen, het resterende vocht van het beton laten 
drogen.

Voor de bovenkant van de paddenstoel een helft van de kunststof 
bol met scheidingsmiddel Formalate bestrijken.
De Formalate laten drogen.
Creatief beton volgens de productinstructies mengen.
De betonnen onderkant van de paddenstoel in de halve bol hou-
den, halve bol met creatief  
 beton vullen.
Het creatief beton iets laten harden, daarna in deze positie laten 
harden (ca. 1 - 2 dagen).

De kunststof halve bol verwijderen, het resterende vocht van het 
beton laten drogen. 

Het klaarmaken van de paddenstoel
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Aanbevolen gereedschap
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

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

Mozaïektang ca. 225 mm lang 306612 1

Benodigd gereedschap
werkmat, schaar, puntig mes, maatbeker of weegschaal, eetlepel, mengbeker, (wegwerp)handschoenen, spatel,  
 panty, ophangvoorziening, borstelpenseel, waterbeker, keukenpapier, spons, doek, hamer, mozaïektang
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De Formalate laag, met behulp van een puntig mes, verwijderen.
De betonnen paddenstoel kan nu met mozaïek beplakt worden.
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Basishandleiding mozaïek
1. Indien nodig, het mozaïek oppervlak met een stift aftekenen op de ondergrond. 
2. De mozaïekstenen met lijm op de ondergrond fixeren.
3. Lijm een nacht laten drogen.
4. De voegspecie volgens de beschrijving met water mengen.
5. Met behulp van de handschoenen, de voegspecie over het mozaïek oppervlak verdelen. 
6.  Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen. 
7. Dit meerdere keren herhalen.
8. De specie een nacht laten drogen. 
9. Het mozaïekoppervlak met een droge doek glanzend maken. 

1. Vanuit het midden beginnend de Nuggets of mozaïek plaatsen en met 3D-siliconen lijm vastzetten.
2. Mozaïektegels kunnen met een tang of een hamer kleiner worden gemaakt. 
3. Indien gewenst het mozaïek oppervlak met voegspecie bestrijken.
4. Verwerking, zoals hierboven beschreven, volgens de basisinstructies.
5. Voor bescherming tegen weersinvloeden en vuil, kan het mozaïekoppervlak worden verzegeld met voegfinish.

De mozaïek plaatsen

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team


