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Betoverende spiegel

Handleiding
T001K007

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Hardschuimplaat styrodur 500 x 300 x 40 mm 872551 2

Spiegel, ca. ø 180 mm, ca. 4 mm dik 425723 1

Scherven mozaïek mini, ca. 10 - 30 x 4 mm, 200 g, zwart-/wittinten 563566 3

Scherven mozaïek mini, ca. 10 - 30 x 4 mm, 200 g, groentinten 563588 1

Mozaïek parelmoer polygonaal mix, ca. 10 - 25 mm, ca. 300 g 575026 1

3D-kit siliconenlijm, 80 ml, transparant 314798 1

Mozaïek voegenvuller watervast 200 g, wit 577556 2

Voegspecie ca. 250 g, wit 539686 alternatief

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

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alternatief

Styropor® en hardschuim snijder 305672 1

Reservedraad voor snij-apparaat, ca. 75 mm lang, 5 stuks 305683 1

Camelion® batterij 1,5 V Mignon (AA), 2 stuks 210625 4

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Imitatie leren koord ca. ø 1 mm, 5m/rol, lichtbruin 305395 1

Benodigd gereedschap
ondergrond, schaar, meetling (liniaal), permanent marker, cirkel, keukenpapier, maatbeker, 
mengkom, spatel, spons, doek, (wegwerp)handschoenen, boormachine met houtboortje (of 
handboor), sterke tak, lijmpistool met lijmsticks, draad of sterk koord
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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.
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. 

Beide styrodurplaten in de lengte aan elkaar lijmen met 
de siliconenlijm.

Op de plaat een cirkel van ca. ø 40 cm tekenen.

Met de tempexsnijder de cirkel uitzagen.
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De spiegel plaatsen, met een stift de plaats markeren
Gaten voor bevestiging van de tak in de plaat boren. De tak verwijderen.

De spiegel bevestigen, mozaïek met de siliconenlijm fixeren (voorkant en rand).

Mozaïek oppervlak met voegspecie voegen (basishandleiding).
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Door de gaten in de plaat de 
tak met koord/draad fixeren.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

T001K007


