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Mozaïek Paddestoel

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Tempex cilinder ca. ø 180 x 180 mm 555871 1

Tempex bol binnenkant hol, 2-delig ca. ø 300 mm 507250 1

Hardschuim ca. 500 x 250 x 6 mm, wit 870540 1

Scherven mozaïek mini ca. 10 – 30 mm, geel/roodmix 563599 2

Scherven mozaïek mini ca. 10 – 30 mm, groenmix 563588 2

Scherven mozaïek ca. 20 – 55 x 7 mm, geel/roodmix 525489 1

Scherven mozaïek ca. 20 – 55 x 7 mm, groenmix 525456 1

Glas nuggets mix  ca. ø 15 – 20 mm, 1000 g, transparant bont 598707 1       

Houten schijven ca. ø 10 – 30 mm, 5 mm dik, ca. 100 stuks 700634 1

Keramiek mozaïek Briare, ca. 25 x 25 x 3 mm, 1000 g, bonte mix 564377 1 (evt.)

3D siliconenlijm 80 ml, transparant 314798 2

Voegspecie weersbestendig, 1000 g 504906 3

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Mozaïektang ca. 225 mm lang 306612 1

Wegwerp handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1 of

Wegwerp handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 1

Benodigd gereedschap
Snijmat, potlood, cirkel, liniaal, cutter mes, schaar, puntig mes, meng- en maatbeker, spatel, spons, doek
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1. Met de bovenkant - hoed beginnen. 
2. Een bolhelft op het hardschuim plaatsen en de omtrek van de cirkel aftekenen.
3. Met een cutter mes de cirkel uitsnijden.
4. De cirkel met de siliconenlijm in de bolhelft lijmen.
5. Aan de buitenkant van de tempex bolhelft eerst de houten schijven (met lijm) fixeren.
6. Nu de bolhelft met de gewenste scherven mozaïek mini en nuggets beplakken.
7. De overgebleven vlakken verder met mozaïek beplakken.
8. Onder de rand van de hoed de houten schijven plakken. Schijven over de rand van de bolhelft iets laten uitsteken.
9. Het geheel een nacht laten drogen.

10. Voor de paddestoel steel, de tempex cilinder gebruiken.
11. Cilinder (buitenkant/boven- en onderkant) met mozaïek, nuggets en houten schijven beplakken.
12. Het geheel een nacht laten drogen.

13. Voegspecie volgens de productomschrijving met water aanmaken.
14. Dit met behulp van de handschoenen over het mozaïek oppervlak verspreiden.
15. Na ca. 15 minuten de overtollige specie met een spons verwijderen.
16. Dit meerdere keren herhalen.
17. Het geheel weer een nacht laten drogen.
18. Het mozaïek oppervlak met een droge doek polijsten.
19. De hoed op de steel plaatsen en met lijm vastplakken. 

Tip:
De paddestoel kan met mozaïek voegen 
finish (art.nr. 547728) of met koudglazuur 
(437939, 424222) weersbestendig gemaakt 
worden.
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Veel plezier en succes gewenst!
Het Opitec-Creatiefteam

Bovenkant Paddestoel - Hoed

Onderkant Paddestoel – Steel

Het voegen


