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H a n d l e i d i n g 
V a a s  v a n  b e t o n 

Benodigd materiaal: 

Handleiding: 

creatief beton 1000 g 
creatief beton 2500 g 
creatief beton 8000 g 
paper art puntzak/kegelvorm ø 10 x 27 cm, per stuk 
Benodigd materiaal voor kegelvorm 27 cm, ca. 1000 g 
creatief beton 
paper art puntzak/kegelvorm ø 12,5 x 35 cm, per stuk 
Benodigd materiaal voor kegel 35 cm, ca. 3000 g  
creatief beton 
latex gietmateriaal, 300 ml 
art deco lijmvernies, 50 ml 
art deco bladmetaal 6 vel, zilverkleur 
art deco bladmetaal 6 vel, koperkleur 
Martha Stewart premium acrylverf set 
reageerbuis ø 2 x 20 cm, 3 stuks
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1. Snij met een mes de puntzak af, in 
de gewenste grootte van de vaas. 
Plak met plakband een sterk stuk 
folie, strak over de ontstane opening. 
Voor nog meer stevigheid kunt u, 
met plakband, een sterk stuk karton 
plaatsen onder de folie (opening).

2. Bestrijk het binnenste van de kegel 
rijkelijk met de latex. Laat het goed 
drogen. (De latex gebruiken volgens 
de gebruiksaanwijzing). 

3. Maak de creatief beton aan volgens 
de productomschrijving. Giet het 
beton in de kegel en steek in het 
midden een reageerbuis in het 
beton.  Laat het beton ca. 2 dagen 
goed drogen. Haal na het drogen de 
paper art vorm eraf. Laat het beton 
nogmaals goed drogen.   

Benodigd gereedschap: 

Aanbevolen gereedschap: 

wegwerp handschoenen 100 stuks, maat M 
wegwerp handschoenen 100 stuks, maat L 
 

936396 
942458 

(wegwerp)handschoenen, keukenweegschaal, mengschaal, 
spatel (oude garde), schaar, mes, liniaal, stift, sterk folie, karton, 
plakband, crepe-plakband, en fijne en grove borstel penseel  
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4. Bestrijk de oppervlakken, die met bladmetaal beplakt gaan 
worden, met de lijmvernis (gebruik de handleiding van het 
product). Leg het gewenste bladmetaal erop met een fijne 
borstelpenseel.   
 
Beschilder de vaas met de genoemde Martha Stewart verf. 
Voor het schilderen kunt u de verschillende vakken afplak-
ken met  de crepe-plakband. Dat is makkelijker schilderen. 
Na het schilderen haalt u het plakband er weer af.  
Laat het geheel goed drogen. 

Veel succes en plezier gewenst. 
   Het Opitec creatief team!


