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Mozaïek vogelbad
Handleiding

U001K015

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Kunststof schaal, rond, wit, ca. ø 260 x 110 mm 212672 1

Kunststof schaal, rond, wit, ca. ø 220 x 95 mm 212661 1

Kunststof schaal, rond, wit, ca. ø 180 x 80 mm 212650 alternatief

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 1

Creatief beton CreaStone, 2,5 kg 570152 alternatief

Creatief beton CreaStone 1 kg 570130 alternatief

Materiaalverbruik voor de betonnen schaal ca. 5,5 kg creatief beton
Scheidingsmiddel Formestone, voor het voorbehandelen van vormen van kunststof, 
latex en silicone, 100 ml 480666 1

Scherven mozaïek mini, ca. 10 - 30 x 4 mm, vrijblijvend gesorteerd, 
200 g = ca. 180 mozaïek stenen 563588 1

Scherven mozaïek, ca. 20 - 55 mm, ca. 7 mm dik, vrijblijvend gesorteerd, 
500 g = ca. 55 mozaïekstenen 525456 1

3D-siliconenlijm, 80 g 323205 1

Mozaïek - voegvuller, wit, weerbestendig, voldoende voor een oppervlak van ca. 0,25 m² 
(incl. mozaïek), 200 g 577556 1

Marabu acrylverf decormat 50 ml, zwart 455724 1

Koudglazuur set 50 ml, koudglazuur hars 25 ml, koudglazuur harder 25 ml, mengbeker, 
roerstaafjes, genoeg voor ca. 0,2 m² 437939 1

Koudglazuur set 200 ml, koudglazuur hars 100 ml, koudglazuur verharder 100 ml, 
mengbeker, roerstaafjes, voldoende voor ca. 0,8 m² 424222 alternatief
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Latex 3D-gietvorm Vogel, ca. ø 95 x 120 mm, 
Benodigd materiaal: ca. 400 g sieraad beton 508829 1

Sieraad beton - fijn, 500 g 608792 alternatief

Sieraad beton - fijn, 1,5 kg 619692 alternatief

Sieraad beton - fijn, 3 kg 608806 alternatief

Hout stukjes, vrijblijvend gesorteerd, ca. 50 - 250 mm, bruin, 1 kg 726771 1

Cabstick, vrijblijvend gesorteerd, ca. 200 - 300 mm,bruin, per stuk 726760 alternatief

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

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

Maatbekers set, 3 groottes, 3 stuks 729399 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1

Gietvormhouder ca. 153 x 20 mm, verstelbaar om de 5 mm, 4-delig 617793 1

Benodigd gereedschap:
werkmat, borstelpenseel, waterbeker, (wegwerp)handschoenen, keukenweegschaal 
(maatbeker), mengkom, spatel (oude garde), steentjes of zand, 
kleine emmer, zeef, spons, doek, keukenpapier, schaar, lijmpistool met lijmsticks

1. Creatief beton aanmaken (zie productbeschrijving).
2. Smeer, met een penseel, beide schaalhelften in met Formestone. 
 (grote schaal helft van binnen, kleine helft van buiten).
3. Afhankelijk van de gewenste hoogte van de schaal, giet je beton in de grote schaal helft 
 (ca. 15 minuten wachten).
4. De kleine schaal helft in het midden in de betonlaag plaatsen.
 De tussenruimte opvullen met beton.
5. Om te verzwaren, de kleine schaal helft vullen met steentjes of zand.
 Laat het beton uitharden. (afhankelijk van de modelgrootte ca. 1-3 dagen.)
6. Verwijder de binnenste schaal helft.
7. De buitenste schaal helft ook verwijderen.
8. Laat het restvocht volledig drogen.

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 (wegwerp) 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. 

Handleiding
De beton schaal  maken

Het mozaïek oppervlak bewerken
Basishandleiding mozaïek

Tip
Belangrijk voor de betonmodellen bedoeld voor buiten: ze moeten voordat ze naar buiten gebracht worden,
compleet gedroogd zijn!

Tip
Voor een vogelbad is het raadzaam het mozaïekoppervlak met koud glazuur te bedekken.
Deze coating beschermt het oppervlak tegen het binnendringen van water.
Voeg een zwarte acrylverf toe aan de reeds gemengde voegspecie om grijs cement te maken.
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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Het gieten van de beton vogel

1. Bestrijk de latexvorm met Formestone.

2. Hang de latexvorm met de vormhouder in een emmer.
3. Meng het sieraadbeton volgens de productinstructies. Vul de latexvorm met het klaargemaakte sieraadbeton. 
 (Tip! Je kunt het overgebleven beton van de schaal (eerst even zeven) voor het gieten
 van de vogel gebruiken!)
4. Laat het beton een nacht drogen. 
5. Voorzichtig de figuur uit de vorm verwijderen. Scheidingsmiddel met keukenpapier afnemen. 
 Laat het resterende vocht van het beton volledig drogen.
6. Plak een stukje hout op de rand van de kom (lijmpistool).
7. De gemaakte beton vogel plaatsen en vastzetten.


