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is uniek
H a n d l e i d i n g

b e t o n  k a a r s e n

Benodigd materiaal:   

Houtvezel dozen-set, ¢14, ¢12, ¢10 cm, 3-delig 469596 1 x 

Formalate Latex afgietmateriaal 572109 1 x 

Scheidingsmiddel - Formestone, 100 ml 480666 1 x 

Creatief beton, 1000 g 570130  

Creatief beton, 2500 g 570152  

Creatief beton, 8000 g 572084  

  

Kleine beton kaars (doos ¢ 10 cm)   

Kunststof bol ¢ 8cm 490043 1 x 

Benodigd beton: ca. 700 g   

  

Middelste beton kaars (doos ¢ 12 cm)   

Kunststof bol ¢ 10 cm 490054 1 x 

Benodigd beton: ca. 850 g   

  

Grote beton kaars (doos ¢ 14 cm)   

Kunststof bol ¢ 12 cm 490065 1 x 

Benodigd beton: ca. 1000 g   

  

Gietvorm knopen, benodigd beton: ca. 250 g 436070 1 x 

  

Kaarsen compositie was, 1000 g 438050 1 x 

Ronde lonten ¢ 3 mm, 1,5 m 479296 1 x 

  

Koord, naturel, ¢ 2 mm, rol 4 mtr. 946197 1 x 

Houten stukken ¢ 15 – 25 mm, ca. 30 mm lang, 500 g 723382 1 x 

  

Aanbevolen gereedschap:   

Bosch lijmpistool PKP-18E 301128 1 x 

Lijmsticks 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 1 x 

Was smeltpot met inhoud van 1 liter 486570 1 x 

Let op! Kaarsen nooit ontbewaakt laten branden   

Benodigd gereedschap/materiaal:  
ondergrond, twee borstelpenselen, latexmelk (Formalate), plantenolie, (wegwerp) handschoenen, keukenweegsc-
haal, mengkom, spatel (of oude garde),  zijsnijder, steentjes of zand, schaar, houten staafjes, was smeltpot, lijmpistool 
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1. Pak de houtvezel dozen set erbij (de 
deksel zijn niet nodig).

4. Maak het creatief beton klaar 
volgens de product omschrijving.

2. Bestrijk het binnenste van de dozen 
royaal met de formalate latex afgiet 
materiaal.  

3. Laat dit goed drogen (Formalate 
gebruiken volgens de productom-
schrijving).

5. Bestrijk de gietvorm knopen met 
plantenolie (met een penseel).  

6. Giet de creatief beton in de gietvorm. 

7.  Bestrijk de juiste bolhelften met plan-
tenolie of siliconen vorm- scheidings-
was (met een penseel). 8. Vul het creatief beton in de dozen.  

9. Plaats de bolhelften in het midden 
van de betonlaag. 

10. De dozen vullen tot aan de boven-
kant. 

11. Vul, om het te verzwaren, de bolhelf-
ten met steentjes of zand.  

12. Laat het beton ca. 2 dagen drogen. 13. Verwijder de bolhelft en de doos (en 
gietvorm). 

(De foto geeft niet de dozen weer maar 
de handleiding geldt daar ook voor)

(De foto geeft niet de dozen weer maar 
de handleiding geldt daar ook voor)

(De foto geeft niet de dozen weer maar 
de handleiding geldt daar ook voor)

(De foto geeft niet de dozen weer maar 
de handleiding geldt daar ook voor)

14. Laat het beton volledig drogen. 
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15. Smelt de kaarsen compositiewas 
in de smeltpot (volgens produc-
tomschrijving).

16. Knip het lont in de gewenste lengte.  

17. Fixeer een kant van de lont in het midden in de verdieping van het 
gegoten beton doos (met een klein druppeltje vloeibare was). 

18. Wikkel de ander kant van de lont een een houten spies. Deze spies legt 
u horizontaal over de verdieping.  

19. Giet de vloeibare was in de verdieping. 

20. Laat de was afkoelen.

21. Knip het evt. te veel aan lont af (ca. 1,5 cm laten staan).  

22. Fixeer, met het lijmpistool, de 
houten stukken onder de bodem 
van de betonnen doos. 

23. Let er op, dat de houten stuk-
ken een gelijke lengte moeten 
hebben. 

24. Wikkel een koord meerdere 
keren om de betonnen doos en 
maak een knoop.  

25. Fixeer het koord met het lijmpis-
tool.   

26. Bevestig de gewenste betonnen 
knopen (met lijmpistool).

27. Lijm een stuk koord tussen de 
beide verdiepingen van de kno-
pen (optisch ziet het er uit alsof 
het koord door de knoop getrok-
ken is). 

Veel plezier en succes gewenst!  
Het Opitec Creatief Team


