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Servetten techniek met mozaïk gecombineerd 2017/18

Handleiding
T001K005

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Houten frame onderzetter, vierkant ca. 200 x 200 x 7 mm, 2-delig 465628 1 

Houten frame onderzetter, vierkant ca. 110 x 110 x 7 mm, 2-delig 412739 1

Houten frame onderzetter, rond ca. ø 110 x 7 mm, 2-delig 517978 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf wit, 230 ml 446228 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf aquablauw, 230 ml 608389 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf 230 ml, steengrijs 446332 1

Servetten set 'Harmony' ca. 330 x 330 mm, 20 stuks 612380 1

Servettenlijm Art Potch, 150 ml 451373 1 

Koudglazuur set 50 ml 437939 2

Mozaïek softglas - vierkant 10 x 10 mm, 200 g 506414 1

Glas nuggets ca. ø 10 - 12 mm, 100 g = ca. 90 stuks, helder 619393 1

Glas nuggets ca. ø 15 - 20 mm, 100 g = ca. 22 stuks, helder 619382 2

Voegspecie ca. 250 g, wit 539686 2

Reeves fijne acrylverf 75 ml, kobaltblauw 442190 1

Reeves fijne acrylverf 75 ml, middenblauw 453467 1

Knutsellijm 80 ml,  transparant 539697 1 

Aanbevolen gereedschap
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alterna-
tief

Benodigd gereedschap:
ondergrond, keukenpapier, borstelpenseel, zachte borstelpenseel, schaar, (wegwerp)handschoe-
nen, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek
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Plaat en lijst van de onderzetters, aan de bovenkant, met witte 
verf beschilderen. Verf laten drogen. (door de witte verf komen 
later de contouren van de servet beter tot z'n recht. Lijst kan ook 
in een andere kleur geverfd worden.)

Servet in de grootte van de plaat knippen. 

De bovenste, bedrukte laag van de servet verwijderen van de 
beide niet bedrukte lagen.

De servet (bovenste laag), met de onderkant, op de witte onder-
grond leggen (het motief wijst naar boven).
Vanuit het midden van de plaat naar buiten, de servettenlijm op 
het motief uitstrijken. De servettenlijm laten drogen.

De lijst met lijm op de bovenkant van de plaat fixeren.
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Het koudglazuur volgens de productbeschrijving klaarmaken.

Direct, in de nog vochtige glazuur, de transparante 
mozaïekstenen leggen. De glazuurlaag laten drogen.

Het glazuur in de onderzetter, over het servettenmotief, laten 
lopen. 
BELANGRIJK! De koudglazuurlaag mag niet zo dik zijn. Er moet 
later gewoon nog gevoegd kunnen worden.
De glazuurlaag gelijkmatig over de onderzetter verdelen. 

Het mozaïek oppervlak voegen.
De voegspecie volgens de productbeschrijving in een mengkom 
klaarmaken. Voor het kleuren van de specie kan wat acrylverf 
toegevoegd worden.
Mozaïek oppervlak voegen (wegwerphandschoenen gebruiken, 
zodat het met de hand opgebracht kan worden).
Na ca. 15 minuten met een vochtige spons de overtollige specie 
verwijderen. Dit meerdere keren herhalen. 
De specie een nacht laten drogen.
Het mozaïekoppervlak, met een droge doek, 
glanzend maken.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

T001K005

De handleiding is 

van toepassing op 

alle andere mo-

zaïek onderzetters.


