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Beton hangers 'Ster'

Handleiding
T007K009

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm 'Kerstmis', 1 vorm 4 motieven, groottes ca. 60 - 80 mm, ca. 10 - 15 mm hoog, 
benodigd materiaal: ca. 100 g sieraad beton

620765 1

Gietvorm 'Sneeuwvlok', 1 vorm 5 motieven, groottes ca. 100 - 35 mm, ca. 5 - 8 mm hoog, 
benodigd materiaal: ca. 200 g sieraad beton

620754 1

Sieraad beton - fijn, 500 g 608792 1

Sieraad beton - fijn, 1500 g 619692 alternatief

Sieraad beton - fijn, 3000 g 608806 alternatief

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Formalate - Latex afgietmateriaal, 300 ml 572109 1

OPITEC voordeelset deuvels ca. ø 6 x 30 mm, 200 stuks 602877 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf, 230 ml, wit 446228 1

Deco & Lifestyle Hobbyverf zilver, 230 ml 446561 1

Creall® Dacta Color plakkaat- en schoolverf  500 ml, wit 446686 alternatief

Creall® Dacta Color plakkaat- en schoolverf  500 ml, zilver 446848 alternatief

Koord ca. ø 2 mm x 100 m, wit/zwart 580241 1

Band met stiksel ca. 2 m x 10 mm, zilvergrijs 809246 1

Aanbevolen gereedschap
Sjabloneer stempelset ca. ø 15/20/30/45 mm, 4 stuks 494232 1

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

Benodigd gereedschap:
ondergrond, schaar, keukenrol, rond- en borstelpenseel, maatbeker (of weegschaal), 
mengkom, garde (of spatel), lijmpistool met lijmsticks
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Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

T007K009

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

2. Houten deuvels meerdere keren in de Formalate dopen (zie productbeschrijving) en laten drogen.

3. Als plaatsbepaler (voor koord) deuvel aan de binnenkant van de gietvorm lijmen (lijmpistool).

4. Sieraad beton aanmaken (zie productbeschrijving).

5. Gietvorm compleet met beton vullen.

6. Beton ca. 1 dag laten uitharden. 

7. Plaatsbepaler voor koord (houtel deuvel) verwijderen.

8. Beton verwijderen uit de vorm.

9. Het resterende vocht goed laten drogen.

10. Met de sjabloneerstempel of penseel de verf aanbrengen, verf laten drogen.

11. Band en koord in de gewenste lengte knippen.

12. Het band of koord door het gat van de hanger halen.

13. Beide met strik of knoop vastmaken.


