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Verlichte tuinbol

Handleiding
T001K006

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Mozaïek softglas - colour ca. 10 x 10 x 4 mm, 200 g, geel/rood mix 506632 1

Mozaïek softglas ’Polygonaal' ca. 10 - 20 mm, ca. 5 mm dik, 200 g, geel/rood mix 514316 1

Spiegelstenen ca. 10 x 10 mm, ca. 3 mm dik, 200 g = ca. 300 stuks 559602 1

Kunststof bol, helder, 2-delig, 2-delig, ca. ¢ 200 mm 616074 1

Macro LED - lichtsnoer, voor buiten en binnen, 45 LED lampjes, excl. 6 AA-batterijen 1,5 V 954387 1

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

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

Voegspecie 1000 g, wit 504906 1

Marabu Decorlak, 50 ml, zwart 452137 1

Aanbevolen gereedschap

(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 naar 
verbruik

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

Benodigd gereedschap
ondergrond, schaar, meetlint (liniaal), permanent marker, keukenpapier, maatbeker, mengkom, 
spatel, spons, doek, (wegwerp)handschoenen, boormachine (met houten boor) of soldeerbout
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Boor een gat in een plastic kogelhelft met een boormachine 
(houtboor) of soldeerbout.  
Kunststof bolhelft met de siliconenlijm aan elkaar lijmen.
De lichtketting kan voor het verlijmen al door het gat in de kogel 
gelegd worden. 

Met de permanent marker de mozaïek vlakken tekenen.

De mozaïekstenen opplakken. De voegspecie kan met 
acrylverf gekleurd worden. 
Daarvoor de verf door 
de klaargemaakte specie 
roeren (hoe meer verf hoe 
meer kleur) en het gemo-
zaïekte oppervlak voegen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

Basishandleiding Mozaïek
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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. 


