
Mozaïek Stenen

Benodigd materiaal:   Artikelnummer Aantal

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

Mozaïek parelmoer mix, ca. 10 mm, 15 mm, 12 x 25 mm, ca. 350 g 575048 1

Decoratie stenen mix, bont, vrijblijvend gesorteerd, 250 g    552541 2

Waskralen box – ster, ca. 4-8 mm, parelmoer, ca. 118 g 722456 1

3D-kit siliconenlijm transparant, 50 ml 314787 1

Knutsellijm universeel transparant, 80 ml 539697 1

Voegspecie wit, 250 g 539686 1

Acrylverf Reeves 75 ml, umbra gebrand 442271 1

Aanbevolen gereedschap/materiaal:

Mozaïektang universeel, ca. 200 mm 578264 1

Pincetten set, roestvrij staal, ca. 110-125 mm, set 4 stuks 303625 1

Acrylspray lak 200 ml, transparant mat 570129 1

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

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

2. Knip de mozaïekstenen in de gewenste 
grootte. Fixeer deze met de 3D-siliconen-
lijm in het binnenste van het getekende 
patroon. Laat het geheel weer goed 
drogen.

Veel plezier en succes gewenst!
Het OPITEC Creatief Team

1. Was het vuil van de stenen. Laat deze 
drogen. Teken met een stift het gewenste 
patroon op de bovenkant van de stenen. 
Lijm met behulp van de universele lijm 
en pincet de waskralen op de getekende 
lijnen. Laat het geheel goed drogen. 

3. Maak de voegspecie klaar (zie instructies 
bij het product gevoegd) in een kom en 
met een spatel goed roeren. (Nu kunt 
u ook een kleur toevoegen, bijv. umbra 
gebrand). Het mozaïek oppervlak voegen 
(gebruik hiervoor de handschoenen zodat 
u het kunt voegen met de hand). Na ca. 
15 minuten , met een vochtige spons de 
overtollige specie verwijderen. Herhaal 
dit meerdere keren. Laat het geheel een 
nacht drogen. Polijst het mozaïek opperv-
lak met een droge doek totdat het glanst. 

TIP! Indien u de stenen buiten 
wilt plaatsen, kunt u deze met 
de kleurloze acrylspray (Art.nr. 
570129) behandelen. 

Mozaïek Stenen

Benodigd gereedschap:

Ondergrond, stift, pincet, schaar, mozaïektang, (wegwerp)handschoenen, mengkom voor voegspecie, spatel, spons, doek


