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Mozaïek licht
Handleiding

Benodigd materiaal (grote glazen bol, twee theelichtglaasjes): Artikelnummer Aantal
Glazen vazen - bolvorm, helder, zonder decoratie, ca. ø 140 x 110 mm, ca. ø 180 x 140 
mm, 
2 stuks

819494 1

Theelichtglaasjes, rechte uitvoering, helder, zonder decoratie, ca. ø 56 x 67 mm, 6 stuks 954273 1

Tiffany mozaïek, transparant/opaak, ca. 10 x 10 x 3 mm, 200 g = ca. 300 stuks, voldoen-
de voor een oppervlak van ca. 190 x 190 mm, geel/rood mix 597941 1

Tiffany mozaïek, transparant/opaak, ca. 10 x 10 x 3 mm, 200 g = ca. 300 stuks, 
voldoende voor een oppervlak van ca. 190 x 190 mm, kleurrijke mix 597929 1

Glasmozaïek - nuggets mix, ca. ø 10 - 20 mm, helder, 500 g = ca. 230 stuks, voldoende 
voor een oppervlak van ca. 200 x 200 mm 619407 1

Glasmozaïek - nuggets mix, ca. ø 15 - 20 mm, transparant-bont, 1000 g = ca. 220 stuks, 
voldoende voor een oppervlak van ca. 300 x 300 mm 598707 1

3D-kit siliconenlijm, 80 ml 314798 1

Voegspecie 1000 g, wit 504906 2

Marabu acrylverf decormat 50 ml, zwart 455724 1

LED-theelichtjes - flikkerend, 8 stuks 120335 1

LED-lichtsnoer met schakelaar, 20 LED's, warmwit licht 808712 1

Aanbevolen gereedschap:
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

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

Basishandleiding mozaïek

Benodigd gereedschap
werkmat, stift, papier, cirkel, schaar, plakband, keukenpapier, (wegwerp)handschoenen, maatbeker, keukenweegschaal, meng-
kom, spatel, garde, spons, doek

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 spiraallicht en theelichtjes

1. Papieren sjabloon voor de mozaïek spiraal klaarmaken.
2. Daarvoor met behulp van een passer, vanuit het midden komend, cirkels op een vel papier tekenen.
3. De cirkels tot een spiraal verbinden.
4. De spiraal uitknippen, in de glazen bolvorm vaas leggen, met plakband fixeren.
5. Aan de hand van de spiraal de mozaïekstenen aan de buitenkant op de bolvorm vaas plakken. 
6. Werk verder volgens de basishandleiding.
7. Om een grijze voeg te verkrijgen, voeg wat zwarte acrylverf toe aan de met water gemengde voegspecie.
8. De theelichtjes ook zo volgens de basishandleiding bewerken.
9. LED-lichtsnoer en LED-theelichtjes in de glazen bolvorm vaas en theelichtglaasjes plaatsen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team


