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Handleiding mozaïek skulpturen

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Berken stammetjes ca. ø 80 – 110 mm, ca. 200 mm hoog 726173 2

Berken schijven ca. ø 200 – 300 mm, ca. 20-35 mm dik 723463 2

Hardhouten rondhout 500 x ø 10 mm, naturel, 10 stuks 681073 1

Mozaïek fantasy glas, ca. 10 x 10 mm, bonte mix, 200g 505430 1

Mozaïek fantasy glas, ca. ø 12 mm, ca. 10 x 10 mm, pastel mix, 500g 504618 1

Mozaïek fantasy glas, ca. ø 12 mm, groen mix, 200g 506355 1

3D siliconen lijm 80 ml 314798 1

Voegspecie 250g 539686 2

Patina set – roest effect 474478 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
Mozaïek tang, ca. 205 mm 506654 1

Wegwerp handschoenen maat M, 100 stuks 936396 1   of

Wegwerp handschoenen maat L, 100 stuks 942458 1

Benodigd gereedschap
Onderlegger, schaar, keukenpapier, mozaïektang, spatel, maatbeker, roerkom, spons, doek, handschoenen, borstelpenseel, handzaag , boormachine 
met houtboor
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In het midden, aan de bovenkant van de berkenstam een ca. ø 10 mm 
breed gat boren. En aan de onderkant, buitenrand van de berkenschijf net 
zo’n gat boren. Het rondhout op de gewenste lengte afzagen.

Houten schijven (en de bovenkant van één berkenstam) met de mozaïek 
stenen beplakken (3D lijm). De vierkante stenen kunnen met de tang 
gedeeld worden. De lijm een nacht laten drogen.

Het rondhout met de Patina beschilderen (zie product beschrijving).

De voegspecie, volgende de productbeschrijving, klaarmaken. Met behulp 
van de handschoenen de specie over het mozaïek oppervlak verdelen. Na 
ca. 15 minuten de overtollige specie verwijderen met een vochtige spons. 
Dit meerdere keren herhalen. De specie weer een nacht laten drogen. 
Daarna het mozaïek oppervlak met een droge doek glanzend maken.
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De berkenstammetjes en schijven met het rondhout verbinden. Het rond-
hout met de 3D siliconen lijm fixeren. De lijm laten drogen.
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Veel plezier en succes gewenst!
Het Opitec-Creatiefteam


