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Beton sterren
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Berken schijf, rond, ca. ø 200 - 300 mm, ca. 20 - 35 mm dik, 
Benodigd materiaal per ster : ca. 1200 g creatief beton 723463 2

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 alternatief

Creatief beton CreaStone 8000 g 572084 alternatief

Formalate - Latex afgietmateriaal 300 ml 572109 1

Art Deco lijmvernis pastos 50 ml 470496 1

Art Deco bladmetaal, ca. 140 x 140 mm, 6 vel, goudkleur 400372 1

Art Deco bladmetaal, ca. 140 x 140 mm, 6 vel, zilverkleur 400361 alternatief

Art Deco bladmetaal, ca. 140 x 140 mm, 6 vel, koperkleur 436003 alternatief

Aanbevolen gereedschap
BOSCH decoupeerzaag PST 800 PEL 317925 1

Decoupeerzaagbladen voordeelset 304285 1

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

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 naar verbruik

Maatbekers set, 3 groottes, 3 stuks 729399 1

Benodigd gereedschap
Basis, stevige folie, pen, papier, liniaal, cirkel, gietvorm ster, uitsteek vorm ster, schaar, 
eetlepel, (zachte) borstel,penseel, waterbeker, keukenpapier, (wegwerp) handschoenen, 
keukenweegschaal (maatbeker), mengkom, spatel (oude garde), 
boor met houtboor, decoupeerzaag
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Gietvorm - Sterrenblok, ca. 24 x 24 cm op de houten schijf leggen, 
met een stift natekenen. Alternatief kan zijn een ster op papier 
tekenen en als sjabloon uitknippen. Of een ster vorm via internet 
opzoeken en uitprinten.

Met de boormachine een gat in de omtrek van de ster boren.

De decoupeerzaag in het gat plaatsen en de ster contouren uitzagen. 

Leg een sterk stuk folie onder de ster schijf.
De binnenkant van de stervorm bestrijken met Formalate (volg de productinstructies). Tenminste drie lagen aanbrengen. Alles goed 
laten drogen.
Meng creatief beton volgens de productinstructies. Giet dit in de ster uitsparing.
Het beton ca- 2 - 3 dagen laten drogen. 
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Ster sjabloon van papier, of ster uitsteek vorm, op het beton 
plaatsen. 
De contouren met een stift natekenen.

De getekende ster met vernis bestrijken, volg de productinstructies. Vernis laten drogen.
Plaats het Art Deco bladmetaal op de ster, met een zachte borstelpenseel op het vernis strijken. Verwijder resterend bladmetaal.
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Betonnen ster met hout
Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Berken schijf, rond, ca. ø 200 - 300 mm, ca. 20 - 35 mm dik 723463 1

Gietvorm - Sterrenblok, ca. 240 x 240 mm, ca. 35 mm hoog, 
Benodigd materiaal: ca. 1200 g creatief beton 617519 1

Gietvorm - Sterrenblok, ca. 170 x 170 mm, ca. 35 mm hoog, 
Benodigd materiaal: ca. 800 g creatief beton 617508 alternatief

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 alternatief

Creatief beton CreaStone 8000 g 572084 alternatief

Formalate - Latex afgietmateriaal 300 ml 572109 1

Aanbevolen gereedschap
BOSCH decoupeerzaag PST 800 PEL 317925 1

Decoupeerzaagbladen voordeelset 304285 1

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

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 naar verbruik

Maatbekers set, 3 groottes, 3 stuks 729399 1

Benodigd gereedschap
werkmat, gietvorm ster, schaar, eetlepel, zachte borstelpenseel, waterbeker, keuken-
papier, (wegwerp)handschoenen, keukenweegschaal (maatbeker), mengkom, spatel 
(oude garde), emmer met steentjes of zand, boormachine met houtboor, decou-
peerzaag
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Gietvorm - Sterrenblok, ca. 17 x 17 cm op de houten schijf leggen, 
met een stift natekenen. Alternatief kan zijn een ster op papier 
tekenen en als sjabloon uitknippen. Of een ster vorm via internet 
opzoeken en uitprinten.

Met de boormachine een gat net buiten de omtrek van de ster 
boren (de ster is nodig).

Handleiding

De decoupeerzaag in het gat plaatsen en de ster contouren uitzagen. 
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Bestrijk de houten ster bovenkant meerdere keren rijkelijk met 
Formalate (volg de productinstructies). De lagen goed laten 
drogen. 

Creatief beton aanmaken volgens de productbeschrijving. 
De uitsparing om de houten ster met beton vullen. 
Het beton ca. 1 - 2 dagen laten drogen.
Gietvorm verwijderen en de nog vochtige plekken laten drogen.
Druk de houten ster uit de betonnen vorm. 
Haal de Formalate laag er compleet af.
Houten ster weer in het beton leggen.

De ster in de gietvorm 24 x 24 cm leggen en met een met steentjes gevulde emmer verzwaren.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

Decoratie met bladmetaal
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1. Ster sjabloon van papier of ster uitsteek vorm, 
 op het beton en hout leggen. De contouren met 
 een stift natekenen.
2. De getekende ster met vernis bestrijken, volg
  de productinstructies. Vernis laten drogen.
3. Plaats het Art Deco bladmetaal op de ster en met een zachte 
borstel-
 penseel op het vernis strijken. 


