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Handleiding  
Spiraal  mozaïek

Benodigd materiaal: Artikelnummer Menge

Decoratief glas met metalen ketting, ca. ¢ 85 x 135 mm, per stuk 573220 1

Glazen windlicht, ca. 150 x 125 mm, per stuk 938239 1

Decoratieve glazen, helder, ca. ¢ 100 x 100 mm, 2 stuks 573231 1

Tiffany mozaïek, ca. 10 x 10 x 3 mm, ca. 300 stuks, groentinten 597930 1

Tiffany mozaïek, ca. 10 x 10 x 3 mm, ca. 300 stuks, geel/roodtinten 597941 1

Decoratieve steentjes, glasmozaïek brokstukjes en nuggets, 250 g, bont 
gekleurd

552541 2

Glas nuggets mini, ca. ¢ 10 – 12 mm, ca. 200 stuks, bonte kleuren 563223 1

Glas nuggets mini, ca. ¢ 25 – 35 mm, ca.   75 stuks, bonte kleuren 512886 1

Houten schijfjes, ca. ¢ 10 – 30 mm, 5 mm dik, ca. 100 stuks 700634 1

Berken schijfjes, ca. ¢ 80 – 120 mm, ca. 10 -15 mm dik, 10 stuks 723441 1

3D-siliconen lijm, 80 ml, transparant 314798 2

Voegspecie, 1000 g, wit 504906 2

Marabu mixed media acryl color, 100 ml, magenta 584382 1

Marabu mixed media acryl color, 100 ml, middenbruin 584348 1

   

Aanbevolen materiaal/gereedschap:   

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

(wegwerp) handschoenen, maat L,  100 stuks 942458 1

Glas-mozaïektang, met hardmetalen snijdraad, ca. 170 mm 558488 1

Olie-glassnijder, voor de Tiffany mozaïek, met hardmetalen snijdraad, 
met brede snijkop, ca. 180 mm

502546 1

Olie voor glassnijder, 50 ml 502591 1

Nijptang, gelakt, kop gepolijst, ca. 180 mm, per stuk 340108 1
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Handleiding: 

Het OPITEC – Creatief team
Veel plezier en succes gewenst! 

1. Pak de verschillende mozaïensteentjes 
erbij.  

8. Roer in een kom, met een spatel, de voegspecie tot een egale massa (zie 
product omschrijving).  

15. Als onderzetter kunt u de glaasjes op enkele berkenstukjes zetten.  

14. Polijst het oppervlak met een droge doek totdat het glanst. 

13. Laat de specie een nacht drogen.  

12. Herhaal dit meerdere keren.  

11. Na ca. 15 minuten met een vochtige spons de overtollige specie verwijde-
ren.   

10. Breng de voegspecie aan op het gemozaïekte oppervlak en het hout. 

9. Wilt u de voegspecie een kleur geven, dan kunt u tijdens het mengen een 
beetje acrylverf toevoegen. 

Benodigd gereedschap: 
stift, lakstift, tuinschaar, mengkom voor de voegspecie, (wegwerp)handschoenen, spatel, spons, doek, lijmpistool en 

lijmsticks 

2. Voor het delen van de glassteentjes 
kunt u de glasmozaïek tang gebruiken 
en voor de Tiffany steentjes de olie 
glassnijder. 

3. Zet in spiraalvorm de verschillende 
steentjes vast.  

5. Meer accenten kunt u met kleinere 
houten schijfjes en kleine nugguets 
plaatsen.   

7. Laat de lijm een nacht drogen.  

4. Als middelpunt van de spiraal kunt u 
een houten schijfje of een glas-nugget 
gebruiken.  

6. Alle materialen kunnen vastgezet 
worden met de 3D siliconen lijm.  


