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Betonnen plantenpot

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Sieraad beton - fijn, 500 g 608792 2

Benodigd materiaal voor een plantenpot, 1000 g beton
Sieraad beton - fijn, 3000 g 608806 alternatief

Creatief beton CreaStone 1000 g - grof 570130 alternatief

Creatief beton CreaStone 2500 g - grof 570152 alternatief

Creatief beton CreaStone 8000 g - grof 572084 alternatief

Kunststof bol, met grote opening, helder, ca. ¢ 120 mm, 2-delig 454580 1

Kunststof ei, ca. 100 mm, helder, 2-delig (voor beplanting) 490261 1

Kunststof bol, ca. ¢ 80 mm, helder, 2-delig (als schaal) 490043 alternatief

Formalate - Latex afgietmateriaal 300 ml 572109 1

Koord, natuurvezel ca. ¢ 2 mm x 80 m 537090 1

Houten kralen ca. 2750 stuks, 4/6/8/10/12/15 mm, rijggat ca. 1 - 3 mm, naturel mix 605543 1

Benodigd gereedschap
Werkmat, borstelpenseel, keukenpapier, evt. zeep, mengbeker (of weegschaal), mengkom, garde (of 
spatel), schaar, plakband, lijmpistool met lijmsticks, steentjes of zand (voor het verzwaren).
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1. Kunststof bol ¢ 120 mm in elkaar steken, binnenkant met de formalate bestrijken. 

2. Tenminste 3 lagen formalate. Voor het sneller drogen van een laag formalate, kunt u een föhn gebruiken. 

3. Afhankelijk van het beoogde gebruik van de beton bal (voor beplanting of als schaal) kunststof ei of een helft 
van de kunststof bol ¢ 80 mm gebruiken. 

4. Kunststof ei met steentjes of zand verzwaren.

5. De bijpassende kunststof vorm (ei of bol) aan de buitenkant met Formalate bestrijken.

6. Het fijnbeton (of creatief beton) volgens de productbeschrijving met water mengen. 

7. De kunststof bol ¢ 120 mm voor 2/3 vullen met beton.

8. Het ei of de helft van de bol ¢ 80 mm in het gegoten beton drukken.

9. Indien nodig nog wat beton bijgieten.

10. Het ei met een koord om de bol fixeren, zodat het dezelfde hoogte krijgt. De kunststof bol helft ¢ 80 met 
steentjes of zand verzwaren.

11. Het beton ca. 1 - 2 dagen laten drogen.

12. De kunststof vormen verwijderen, de nog vochtige plekken laten drogen. 

13. De houten kralen aan het koord rijgen, de betonnen bol met de kralenstreng versieren. 

14. Voor het vastzetten van de kralenstreng kunt u het lijmpistool gebruiken.

S013K006

Veel plezier gewenst!
Het Opitec Creatief-Team


