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Beton accessoires

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm – Cirkel ca. ø 250 mm, ca. 40 mm hoog - benodigd materiaal: ca. 2200 g creatief beton 588467 1

Scheidingsmiddel Formestone 100 ml 480666 1

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 1

Polyvezel touw ca. ø 10 mm x 10 m 528100 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
BOSCH lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

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

Benodigd gereedschap
Snijmat, maatbeker, mengkom, garde, plantenolie (of Formestone), keukenpapier, borstelpenseel, 
schaar, meetlint, karton (flexibel), plakband, echte blaadjes 

Handleiding
S004K009

Betonnen hang plateau



1. Van het karton een strook van ca. 5 cm breed afknippen.
2. Deze strook tot een diameter van ca. 10 mm vouwen.
3. De complete ontstane ‘stift’ omwikkelen met plakband.
4. Vier kartonnen ‘stiften’ klaarmaken. Deze in een vierkant in de binnenkant van de gietvorm bevestigen (met lijmpistool of plakband).
5. De gietvorm (binnenkant) en de kartonnen ‘stiften’ rijkelijk met scheidingsmiddel (olie) bestrijken.
6. De echte blaadjes, met de bovenkant naar onder, in de gietvorm plaatsen.
7. Creatief beton volgens de productbeschrijving klaarmaken.
8. Het beton in de vorm gieten.
9. Het geheel een nacht laten drogen.
10. De volgende dag uit de vorm verwijderen, de kartonnen ‘stiften’ en blaadjes ook verwijderen.
11. De resterende vochtige plekken goed laten drogen.
12. Het touw in twee gelijke stukken verdelen.
13. Kruislings elk een stuk in de gaten van het plateau rijgen en aan de onderkant een knoop maken.

Handleiding:

Betonnen klok
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1. Uit het karton een strook van ca. 5 cm breed knippen.
2. De strook tot een diameter van ca. 10 mm vouwen.
3. De complete ontstane ‘stift’ omwikkelen met plakband.
4. De kartonnen ‘stift’ aan de binnenkant/in het midden van de gietvorm bevestigen (met lijmpistool of plakband).
5. De gietvorm (binnenkant) en de kartonnen ‘stift’ rijkelijk met het scheidingsmiddel (of olie) bestrijken.
6. De echte blaadjes, met de bovenkant naar onder, in de gietvorm plaatsen.
7. Creatief beton volgens de productbeschrijving klaarmaken.
8. De vorm vullen met beton maar niet meer/hoger dan ca. 15 mm
9. Het geheel een nacht laten drogen.
10. De volgende dag uit de vorm verwijderen, de kartonnen ‘stift’ en blaadjes ook verwijderen.
11. De resterende vochtige plekken goed laten drogen.
12. Het uurwerk aan de achterkant van de plaat plaatsen. Met lijm fixeren.
13. Beide wijzers op het uurwerk plaatsen.
14. Daarna de afdekkap plaatsen.
15. Als laatste de batterij plaatsen.

Handleiding:

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm – Cirkel ca. ø 250 mm, ca. 40 mm hoog - benodigd materiaal: ca. 2200 g creatief beton 588467 1

Scheidingsmiddel Formestone 100 ml 480666 1

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 1

Kwarts uurwerk set tot 17 mm wanddikte 479322 1

Metalen wijzerpaar, zwart gelakt, paar 80/60 mm 120151 1

Afdekkapje zwart 120195 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
BOSCH lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

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

Camelion® alkaline plus batterijen 1,5 V, 2 stuks 210614 1

Benodigd gereedschap
Snijmat, maatbeker, mengkom, garde, plantenolie (of scheidingsmiddel Formestone), keukenpapier, 
borstelpenseel, schaar, puntig mes, liniaal, karton (flexibel), plakband 
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Veel plezier en succes gewenst!
Het Opitec-Creatiefteam


