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Betonnen kerstboom met kralen

Handleiding
T007K007

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm 'Kerstboom', ca. 95 x 250 mm, ca. 35 mm hoog, 
Benodigd materiaal: ca. 800 g creatief beton 528568 1

Gietvorm 'Kerstboom', ca. 125 x 330 mm, ca. 35 mm hoog, 
Benodigd materiaal: ca. 1300 g creatief beton 528845 1

Gietvorm 'Kerstboom', 4 motieven, ca. 80 - 160 mm, ca. 30 mm hoog, 
Benodigd materiaal: ca. 580 g creatief beton 528878 1

Formalate - Latex afgietmateriaal, 300 ml 572109 1

Creatief beton CreaStone 1000 g 570130 naar verbruik

Creatief beton CreaStone 2500 g 570152 naar verbruik

Creatief beton CreaStone 8 kg 572084 naar verbruik

Beton Art-Liner 88 ml 617531 1

Glaskralen geslepen, ca. ø 8 mm, 14 stuks, kristal 729001 1

Glaskralen geslepen, ca. ø 8 mm, 14 stuks, montane blauw 729034 1

Glaskralen geslepen, ca. ø 8 mm, 14 stuks, zwart 729023 1

Geslepen glaskralen - olijf, ca. 12 x 8 mm, 10 stuks, hematiet 729090 1

Aanbevolen gereedschap
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Benodigd gereedschap:
ondergrond, schaar, puntig mes, borstel penseel, keukenpapier, maatbeker (of weegschaal), 
mengkom, garde, lijmpistool met lijmsticks



2

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

Mogelijkheid 1

Mogelijkheid 2

T007K007

Er zijn twee manieren om de kralen in het beton te bevestigen. Kies de gewenste mogelijkheid uit.

1. De binnenkant van de gietvorm rijkelijk met Formalate bestrijken (zie productbeschrijving) en laten drogen. 

2. Met de beton Art-Liner punten zetten (aan de binnenkant van de gietvorm) op de plaatsen waar de kralen later moeten komen (volg 

de productinstructies).

3. Beton Art-Liner laten drogen.

4. Creatief beton volgens de productinstructies klaarmaken.

5. De gietvorm compleet met beton vullen.

6. Beton ca. 1 - 2 dagen laten harden. 

7. Betonnen boom uit de vorm verwijderen.

8. Met een puntig mes, uit de hollingen in het beton, de Art-Liner verwijderen.

9. Het resterende vocht goed laten drogen.

10. In de holtes van het beton de kralen lijmen (lijmpistool).

1. De binnenkant van de gietvorm rijkelijk met Formalate bestrijken (zie productbeschrijving) en laten drogen. 

2. Creatief beton aanmaken (zie productbeschrijving).

3. Gietvorm compleet met beton vullen.

4. Beton ca. 30 minuten laten harden.

5. De kralen op de gewenste plaatsen in het beton leggen (de kralen zinken een beetje in het beton).

6. Beton ca. 1 - 2 dagen laten harden. 

7. Betonnen boom uit de vorm verwijderen.

8. Het resterende vocht goed laten drogen.


