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Handleiding betonnen voerbakken

Te gebruiken materiaal Artikelnummer Aantal

ø 15 cm voerbak KAT
Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 1

Benodigd materiaal : ca. 2500 g creatief beton
Kunststof bol, helder, 2-delig, ca. ø 120 mm  490065 1

Foam set, ca. 200 x 290 mm, ca. 2 mm dik, 10 platen  425027 1

Universele lijm 80 ml  539697 1

Scheidingsmiddel Formestone 100 ml  480666 1

Marabu acryl decorlak, metallic goud, 50 ml  452357 1

ø 28 cm voerbak HOND
Creatief beton Creastone 2500 g  570152 naar verbruik

Creatief beton Creastone 8000 g  572084 naar verbruik

Benodigd materiaal: ca. 3800 g creatief beton
Kunststof bol, helder, 2-delig, ca. ø 160 mm  490087 1

Foam set, ca. 200 x 290 mm, ca. 2 mm dik, 10 platen  425027 1

Universele lijm 80 ml  539697 1

Scheidingsmiddel Formestone 100 ml  480666 1

Marabu acryl decorlak, metallic zilver, 50 ml  452346 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap Artikelnummer Aantal
Penselen set, 3 vlakke acrylpenselen in Gr. 2, 6, 12 490342 1

Benodigd gereedschap
Onderlegger, een vel papier, stift, liniaal, schaar, lijm, kunststof bak Kat (ca. ø 15 cm, hoogte ca. 8 cm), kunststof bak Hond (ca. ø 28 cm, hoogte  
ca. 10 cm), emmer om het beton te mengen (ca. 5 ltr), roerstokje (of garde), plantaardige olie (of scheidingsmiddel Formestone)
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Het maken van de letter sjablonen van foam. Op een vel papier de letters 
tekenen en uitknippen. De uitgeknipte letters op het foam leggen, omtrek-
ken en uitknippen. Elke letter wordt 3x uitgeknipt. De 3 (dezelfde) letters 
op elkaar lijmen, zodat de minimale hoogt van ca. 6 mm bereikt wordt 
(universele lijm).

De letters op zijn kop en in spiegelbeeld in de kunststof bak bevestigen 
(universele lijm).

De passende halve bol, met de opening naar onder in de kunststof bak fixeren 
(universele lijm). De lijm laten drogen.

Het creatief beton volgens de (bij het product gevoegde) instructies  
klaarmaken en in de kunststof bak gieten.

De binnenkant van de kunststof bak, halve bol en foam letters compleet 
met de plantaardige olie (of scheidingsmiddel) bestrijken.
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U kunt de voerbak met speekselvaste acryllak beschilderen  
(bijv. art.nr. 452324). De lak goed laten drogen.

Na ca. 24 uur het beton uit de kunststof bak verwijderen. De letters en de halve bol verwijderen. Het resterende vocht laten opdrogen.

Tip
U kunt ook de 2e bolhelft vastlijmen in de betonnen voedbak. Dan hoeft het niet 
gelakt te worden.
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Veel plezier en succes gewenst!
Het Opitec-Creatiefteam


