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Mozaïek Engelen
Handleiding

Benodigd materiaal (voor beide engelen) Artikelnummer Aantal
Tempex figuurkegel, wit, ca. ø 47 x 100 mm 616764 1

Tempex figuurkegel, wit, ca. ø 78 x 150 mm 555479 1

Mozaïek glasstenen 10 x 10 x 4 mm, 200 g, wit 539561 1

Mozaïek glasstenen, 10 x 10 x 4 mm, kleurrijke mix 539664 1

3D-kit siliconenlijm 80 ml, transparant 314798 1

Mozaïek voegspecie (weerbestendig) 1000 g, wit 504906 1

CREARTEC structuurpasta, 500 g, grofkorrelig wit 521164 1

Alu-draad blank, ongelakt, afmeting: ca. ø 2,0 mm x 2 m 201431 1

LED micro lichtsnoer 10 LED's 441631 1

LED-micro lichtsnoer, 20 LED's 441549 1

Alternatief geschikt voor groepswerk: Artikelnummer Aantal
Mozaïek glasstenen 10 x 10 x 4 mm, 200 g, rood 539583 naar verbruik

Mozaïek glasstenen 10 x 10 x 4 mm, 200 g, dennengroen 539631 naar verbruik

Mozaïek glasstenen, 10 x 10 x 4 mm, 500 g, kleurrijke mix 558787 naar verbruik

Mozaïek glasstenen, 10 x 10 x 4 mm, 1000 g, kleurrijke mix 543458 naar verbruik

Aanbevolen gereedschap
Mozaïekglas kniptang ca. 205 mm lang 506654 1

Reserve wieltjes voor glaskniptang 506816 1

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

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

Wegwerpspuiten, 10 ml, ø 18 mm, 10 stuks 994606 naar verbruik
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Basishandleiding mozaïek

Benodigd gereedschap
werkmat, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, (wegwerp) handschoenen, borstelpenseel,  
 zijsnijtang

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.
5. 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. 
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Handleiding engel

1. De mozaïek engel volgens de basishandleiding klaarmaken. TIP! Voor groepswerk kunnen meerdere  wegwerpspuiten worden
 gevuld met siliconenlijm. 
2. Indien gewenst, kunnen de mozaïekstenen met een mozaïektang gebroken worden.
3. Het hoofd van de kleine engel kan worden bedekt met structuurpasta in plaats van mozaïekstenen.
4. Voor het voegen met voegspecie, van draad, de engelvleugels en halo vormen. 
 Deze in de tempex kegel steken (evt. lijmen).
5. Als laatste, na het drogen van de voegspecie, kan het lichtsnoer om de gemaakte draad-vleugels gewikkeld worden.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team


