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Mozaïek zeilboten
Handleiding
S019K011

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Populier triplex plaat ca. 60 x 30 cm, 15 mm dik, naturel 701032 1

Grenen/naadlhout balk, 500 x 20 x 20 mm, naturel 629715 2

Spaanplaat schroeven ca. 4 x 40 mm, 100 stuks 260192 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf wit, 230 ml 446228 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf aquablauw, 230 ml 608389 1

Scherven mozaïek mini, ca. 10 - 30 mm, ca. 4 mm dik, 200 g, groentinten 563588 1

Scherven mozaïek mini, ca. 10 - 30 mm, ca. 4 mm dik, 200 g, zwart-/wittinten 563566 1

Halfedel stenen ca. 10 - 15 mm, 1000 g, kleurrijke mix 598730 1

3D-kit siliconenlijm 80 ml, transparant 314798 1

Voegspecie ca. 250 g, wit 539686 2

LED-lichtketting, 20 leds warmwit, met batterijbox voor 3 batterijen 1,5 V (AA) 441491 2

Batterij 1,5 V (AA), 2 stuks 210614 3

Hout stukjes, vrijblijvend gesorteerd, ca. 50 - 250 mm, 1000 g, bruin 726771 1

Aanbevolen gereedschap
Bosch lijmpistool PKP-18E electronic 301128 1

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

(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 naar verb-
ruik

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 naar verb-
ruik

Benodigd gereedschap
snijmat, schaar, meetlint (liniaal), stift, borstelpenseel, waterbeker, keukenpapier, mengbeker, 
mengkom, spatel, spons, doek, (wegwerp) handschoenen, boormachine met houtboor, accu-
boormachine, plakband, draad of sterk koord
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team

Handleiding Mozaïek Zeilboten

Basishandleiding Mozaïek

S019JK011

1. Indien nodig, het mozaïek oppervlak met een stift aftekenen op de ondergrond. 

2. De mozaïekstenen met lijm op de ondergrond fixeren.

3. Lijm een nacht laten drogen.

4. De voegspecie volgens de beschrijving met water mengen.

Met behulp van de handschoenen, de voegspecie over het mozaïek oppervlak verdelen. 

6.  Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen. 

7. Dit meerdere keren herhalen.

8. De specie een nacht laten drogen. 

9. Het mozaïekoppervlak met een droge doek glanzend maken. 

1. Twee grenen latten horizontaal aan de achterkant van de triplex plaat schroeven. 

2. In de bovenste lat in het midden, verticaal, twee gaten boren. Om het later te kunnen ophangen draad of koord door 

de gaten voeren en een knoop in maken.

3. Voorkant van de plaat met Deco & Lifestyle hobbyverf wit en aquablauw beschilderen. De verf laten drogen.

4. De zeilboten met een stift op de triplex plaat tekenen. 

5. Met de boormachine, 20 gaten voor de led lampjes in de plaat boren. Let op! De gaten moeten de diameter van ledjes van de 

lichtketting hebben.

6. Mozaïekstenen, zoals in de basishandleiding beschreven staat, opplakken en voegen.

7. De stukjes hout voor de boot en halfedelstenen voor de golven met het lijmpistool bevestigen.

8. De led lampjes van de lichtketting van achter af in de gaten steken.

9. Deze aan de achterkant met plakband fixeren.

10. Batterijbox met het lijmpistool aan de achterkant van de plaat bevestigen.


