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Beton plank

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm - paneel, ca. 250 x 250 mm, ca. 10 mm hoog, flexibele structuurfolie (design: vlecht-art, 
strepen, banden). Benodigd materiaal: ca. 1500 g creatief beton, 4-delig

480552 2

Creatief beton CreaStone, 2,5 kg 570152 2

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 1

Latex afgietmateriaal - Formalate 30 ml (latexmelk-bescherming) 572109 1

3D-siliconenlijm 80 ml, transparant 314798 1

Beuken rondhout, ca. ¢ 12 x 1000 mm 600534 5

Beuken houten wielen ca. ¢ 60 x 10 mm, boring: ca. 4 mm, 10 stuks 601157 2

Decoratief glas met metalen ketting, helder, ca. ¢ 85 x 135 mm 573220 3

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

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

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

Benodigd gereedschap
Werkmat, stift, cirkel, papier, schaar, liniaal, handzaag, glas, vershoudfolie, maatbeker (weegschaal), 
mengkom, spatel (of garde), borstelpenseel, plakband, lijmpistool met lijmsticks, zijsnijtang
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Gietvorm - paneel, papiersjabloon van de verlaging tekenen. 
In het midden op het sjabloon, met de cirkel, een rond  (dikste ¢) tekenen 
voor het glas. Diagonaal door het midden, lijnen voor de vier uitsparingen 
voor het rondhout (¢ 10 mm) tekenen, de gaten bepalen. 4 van de 5 rond-
houtjes (ca. 8 cm lengte), voor het gieten, met een handzaag afzagen. 

De uitsparingen uit het papiersjabloon knippen. De structuurfolie voor de 
gietvorm uitzoeken. Papiersjabloon op de structuurfolie leggen, 
overtekenen, uitsparingen uit de structuurfolie knippen.

Glas, de rondhoutjes met vershoudfolie omwikkelen en vastplakken (is no-
dig voor 3 betonnen platen). De 5 andere betonnen platen worden zonder 
glas, maar met de 4 rondhoutjes klaargemaakt. 

Het creatief beton volgens de productbeschrijving met water mengen. 
(Voor 8 platen heeft u ca. 12 kg creatief beton nodig).

Gietvorm, glas en rondhoutjes rijkelijk met de latex Formalate bestrijken, 
om deze te beschermen en het later makkelijk te verwijderen uit het 
beton. 

De verlaging van de gietvorm (met of zonder glas) met beton vullen. ca. 
1 - 2 dagen laten drogen. Het beton verwijderen en de resterende vochtige 
plekken goed laten drogen. 
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Voor de voet 5 vierkante, betonnen platen (zonder de uitsparing van het 
glas) op elkaar leggen. De vier rondhoutjes (lengte 1000 mm) in de uitspa-
ringen steken, rijkelijk met de 3D-siliconenlijm in de gaten vastplakken. 

In de overgebleven 3 betonnen platen, met de opening in het midden, 
het glas plaatsen. Indien het glas door het gat glijdt, kunt u een stuk touw 
afknippen en met het lijmpistool om het glas vastlijmen. 

De gaten van de houten schijven met een boormachine op ¢ 12 mm vergro-
ten. De houten schijven dienen als houder voor de drie andere betonnen 
platen met glas.

Met de siliconenlijm vier houten schijven (voor elk rondhoutje een schijf) 
op de gewenste hoogte van het rondhoutje fixeren. De onderste beton-
plaat met glas door de rondhoutjes steken, tot aan de houten schijven 
laten glijden. .
Wederom 4 houtenschijven op de gewenste hoogte fixeren. 
Nogmaals de middelste betonplaat er door steken. 

ca. 3,5 cm onder de einden van de rondhoutjes wederom 4 houtenschijven 
(als houder) fixeren. laatste, bovenste beton plaat er door steken.
Aan de einden van de rondhoutjes, over de bovenste betonplaat, 
de laatste 4 houten schijven bevestigen. 

De lijm een nacht laten drogen.
Plantjes of theelichtjes in de glaasjes plaatsen.

LET OP! Theelichtjes nooit zonder toezicht laten branden!

S013K005

Veel plezier gewenst!
Het Opitec Creatief-Team


