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Betonnen kop-schaal

Handleiding
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Benodigd materiaal Artikelnum-
mer

Aantal

Gietvorm rondblok ca. ø 145 mm, ca. 35 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 750 g creatief 
beton

617450 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 1

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 naar verbruik

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 naar verbruik

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Formalate - Latex afgietmateriaal, 300 ml 572109 1

Kunststof bol, helder, 2-delig, ca. ø 50 mm 490010 1

Schijfmagneet Neodym ø 15 x 6 mm, 5 stuks 208316 1

Knutselvilt set ca. 200 x 300 x 1 mm, lichtgrijs, 10 stuks 417968 1

Marabu porselein- en glasstiften 
3 porseleinstiften elk 1 met een lijnbreedte van 2-4/0,8/1-2,5 mm, zwart, 3 stuks 618113 1

Aanbevolen gereedschap
Maatbeker set, 1 ltr, 500 ml en 250 ml, 3 stuks 729399 1

Plamuurmessen set ca. 30 en 50 mm breed, ca. 190 mm lang, 2 stuks 314846 1

Magneethouder ca. 80 x 10 mm, 2 stuks 522470 1

Schuurspons korrel 80/120, ca. 125 x 100 x 16 mm, 2 stuks 606538 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

UHU extra alleslijm FLEX + CLEAN 18 g, transparant 307663 alternatief

Benodigd gereedschap:
ondergrond, schaar, keukenrol, borstelpenseel, maatbeker (of weegschaal), mengkom, garde 
(of spatel), steentjes, lijmpistool met lijmsticks, schuurpapier

1. Kop - schaal 1. Gietvorm rijkelijk meerdere keren met  scheidingsmiddel For-
mestone 
bestrijken (zie productbeschrijving).
2. Kop meerder keren in het afgietmateriaal Formalate dopen 
(volg producthandleiding).
3. Creatief beton aanmaken (zie productbeschrijving).
4. Tot een hoogte van ca. 1 cm van de gietvorm rond met beton 
vullen.
5. Beton zo lang laten uitharden, tot de kop zonder 
in te zakken op de betonnen laag gezet kan worden.
6. Kop op de betonnen laag zetten, met steentjes verzwaren. 
7. Resterende hoogte van de gietvorm met beton vullen.
8. Een helft van de deelbare bol in de gietvorm leggen en met 
steentjes vullen.
9. Magneet met de magneethouder fixeren. Magneet in het be-
ton leggen, er op letten dan de magneethouder niet met de 
betonlaag in contact komt. (Magneet kan door de houder niet in 
het beton verzinken).
10. Na enige tijd, wanneer het beton gehard maar nog niet com-
pleet is uitgehard, kopje, bolhelft uit het beton halen, magnee-
thouder verwijderen.
11. Het resterende vocht goed laten drogen.
12. Het beton oppervlak met schuurpapier opschuren. 
13. Latex laag van de kop verwijderen. 
14. Kop omspoelen, met een porseleinstift beschilderen en laten 
harden (zie productbeschrijving).
15. Grootte van de vilten cirkel aan de betonnen plaat aanpassen.
16. Vilt als anti-slip onder het beton plakken 
(lijmpistool).
17. Kop in de verdieping van het beton plaatsen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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Benodigd materiaal Artikelnum-
mer

Aantal

Kunststof bol helder ca. ø 180 mm, 2-delig
Benodigd materiaal: ca. 1500 g creatief beton 616063 1

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 naar verbruik

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 naar verbruik

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Keramiek kopjes ca. ø 75 x 105 mm, wit, 2 stuks 576756 1

Schijfmageneten ca. ø 30 x 5 mm, 10 stuks 202239 1

Aanbevolen gereedschap
Maatbeker set, 1 ltr, 500 ml en 250 ml, 3 stuks 729399 1

Plamuurmessen set ca. 30 en 50 mm breed, ca. 190 mm lang, 2 stuks 314846 1

Schuurspons korrel 80/120, ca. 125 x 100 x 16 mm, 2 stuks 606538 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

UHU extra alleslijm FLEX + CLEAN 18 g, transparant 307663 alternatief

Benodigd gereedschap:
ondergrond, schaar, keukenrol, borstelpenseel, maatbeker (of weegschaal), mengkom, 
garde (of spatel), steentjes, lijmpistool met lijmsticks, schuurpapier

2. Kopje - schaal

1. Een bolhelft rijkelijk meerdere keren met scheidingsmiddel 

Formestone bestrijken (zie productbeschrijving).

3. Creatief beton aanmaken (zie productbeschrijving).

3. Beton in de bolhelft gieten, ca. 30 minuten wachten, 

zodat het beton iets kan harden. 

4. Kopje in het beton op de gewenste positie drukken. 

Het oortje wordt mee het beton ingegoten.

5. Kopje met steentjes verzwaren. Halve bol van buiten 

stabiliseren, zodat de positie van het kopje gelijk blijft.

6. Beton 1 - 2 dagen laten uitharden. 

7. Kunststof halve bol verwijderen.

8. Het resterende vocht goed laten drogen.

9. Het beton oppervlak met schuurpapier opschuren.

10. Magneet met het lijmpistool fixeren.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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