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Tuinbol - gebroken glas
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Tempex bol, van binnen hol, 2-delig, ca. ø 250 mm 507249 1

Glas nuggets iced, ca. ø 17 - 19 mm, 250 g, bont 818672 1

Spiegelstenen ca. 10 x 10 mm, ca. 3 mm dik, 125 g, bont 306542 2

Crackle / Safety - plaat, ca. 150 x 200 mm, dikte ca. 3 - 4 mm, lichtgroen 562098 1

Crackle / Safety - plaat, ca. 150 x 200 mm, dikte ca. 3 - 4 mm, turkoois 518675 1

Mozaïek glasscherven ca. 8 - 20 mm, ca. 2 - 3 mm dik, 2 kg, kleurrijke mix 638357 1

3D-kit siliconenlijm 80 ml, transparant 314798 1

Voegspecie 1000 g, wit 504906 1

Mozaïek voegfinish, impregnering voor buiten, 100 ml 547728 1

Aanbevolen gereedschap
Crackle/Safety klopper ca. 180 x 25 x 26 mm, zilverkleur 312800 1

Handschoenen, gedeeltelijke PU coating, maat 7 / S 323294 1

Handschoenen, gedeeltelijke PU coating, maat 8 / M 313046 alternatief

Handschoenen, gedeeltelijke PU coating, maat 9 / L 313079 alternatief

Universele mozaïektang ca. 200 mm 578264 1

Benodigd gereedschap en materiaal:
werkmat, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, stevige handschoenen, pincet,  
 crackle/safety klopper, borstelpenseel
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1.  Maak eerst de bloem indeling met mozaïek.
2.  Elke bloem bestaat uit een iced nugget en daaromheen 
 een mozaïek rij van spiegelmozaïek.
3.  Deze bloemen over de complete tempex bol verspreiden.
4.  De ruimtes tussen de bloemen worden nu met 
 crackle/safety mozaïek gevuld. 
5.  Plaats de crackle/mozaïek.
6. De crackle/mozaïek met een pincet oppakken. 
7.  Siliconenlijm op de bol aanbrengen (het lijmoppervlak moet  
 groter zijn dat het mozaïek oppervlak).
8.  Crackle/safety mozaïek plaatsen, met de klopper 
 het voorgebroken glas kloppen.
9.  De mozaïek stukken verspreiden zich, er ontstaan voegen, 
 het mozaïek oppervlak heeft zich vergroot.
10.  Nu na de crackle/safety mozaïek de mozaïek glasscherven
 in de overgebleven tussenruimtes vastlijmen.
11.  De complete bol wordt met mozaïek bedekt. 

12. Zoals in de basisinstructies is uitgelegd, de mozaïek 
 bol voegen.
13. Ter bescherming kan de complete bal met voegfinish 
 bestreken worden.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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Handleiding

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. 


