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Handleiding
M ozaïek „Vlinder “

Benodigd materiaal:

(Verbruik is opgedeeld in per persoon en per groep van 
10 personen)

Persoon Groep

Tempex druppel, ca. 90 x 40 mm, wit                                                   
Persoon         Groep

549281 1 x 10 x 

Tempex bol, ¢ 60 mm, wit 510303 1 x 10 x 

Tempex bol, ¢ 50 mm, wit 547086 1 x 10 x 

Glas-Nuggets mini, verschillende kleuren, 200 stuks 563223 1 x 3 x 

Mozaïek glasstenen, 10 x 10 mm, verschillende kleuren,  
300 stuks

539664 1 x 

Mozaïek glasstenen, 10 x 10 mm, verschillende kleuren, 
1450 stuks

543458 2 x 

3-D kit siliconen lijm 50 ml 314787 1 x 

3-D kit siliconen lijm 80 ml 314798 5 x 

Voegspecie wit,   250 g 539686 1 x 

Voegspecie wit, 1000 g 504906 3 x 

Bamboe prikkers, ¢ 3 x 250 mm, 250 stuks 605934 1 x 1 x 

Chenilledraad, ¢ 9 mm x 500 mm, verschillende kleuren,   
10 stuks

510921 1 x 

Chenilledraad, ¢ 8 mm x 500 mm, verschillende kleuren, 
100 stuks

510286 1 x 

Aanbevolen gereedschap:

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

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

Bosch lijmpistool PKP-18E 301128 1 x 

Lijmsticks 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1 x 

Tempex snijder 305672 1 x 

Reserve draad voor tempex snijder, 5 stuks 305683 1 x 

Alkaline Plus AA batterij, voor tempex snijder 200477 4 x 
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Benodigd gereedschap:

Ondergrond, schaar, tuinschaar, (wegwerp) handschoenen, maatbeker, kom voor voegspecie, spatel, spons, doek, 
figuurzaagje (of tempex snijder)

1. Deel de beide tempex bollen door 
de helft (met figuurzaag of tempex 
snijder).

2. Maak de bamboe prikkers korten met de tuinschaar.

3. Bevestig alle delen met elkaar met de prikkers.

4. Voor het versieren met mozaïek, haalt u ze weer uit elkaar.

5. Beplak de tempex delen met de 
mozaïekstenen en de glas-nuggets.

6. Gebruik daarvoor de 3D-siliconen 
lijm.

7. Voor de voelsprieten steekt u 2 
kleine bamboe prikkers als plaats 
bepaler aan de bovenkant van de 
tempex druppel.

8. Laat dit geheel een nacht drogen.

9. Maak de voegspecie aan met water (volgens productomschrijving) in een 
kom.

10. Voorzichtig en gelijkmatig de voegspecie over het mozaïek oppervlak 
verdelen.

11. Gebruik voor het voegen de handschoenen zodat u de specie direct met 
de hand kunt opbrengen. Let op! De gaten in de tempex delen niet dicht 
voegen!

12. Wacht ca. 15 minuten, tot de specie iets vaster is geworden.

13. Nu kunt u voorzichtig met een vochtige spons de overtollige specie 
verwijderen.

14. Dit meerdere keren herhalen.

15. Verwijder de bamboe prikkers die plaats bepaler waren voor de voel-
sprieten

16. Laat dit geheel een nacht drogen.

17. Verwijder nu de grauwe waas van de steentjes met een droge doek.

18. Verbind de tempex delen weer met elkaar met de prikkers en lijm.

19. Deel twee chenille draden door de helft.

19. Biegen Sie je zwei Pfeifenputzer-Hälften zu einem Fühler.

20. Buig twee draden samen tot een voelspriet en herhaal dat voor de ande-
re voelspriet.

21. Fixeer dit met de 3-D lijm in de beide gaten aan de bovenkant van de 
tempex druppel.

Veel plezier en succes gewenst!
Het Opitec Creatief-team


