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Communie accessoires
Handleiding

T015K008



2

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm zeilboot, ca. 190 x 180 mm, ca. 40 mm hoog, 
Benodigd materiaal: ca. 1300 g creatief beton 811119 1

Gietvorm zeilboot, ca. 280 x 265 mm, ca. 40 mm hoog, 
Benodigd materiaal: ca. 3000 g creatief beton 811120 1

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 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

Deco & Lifestyle Hobbyverf, 230 ml, wit 446228 1

HOOOKED jute, ca. 45 m, ca. ø 4 mm, mint 616649 1

Houten stempel vuurtoren, ca. 45 x 95 mm, stempel: ca. 50 x 100 x 25 mm 811773 1

Houten stempel halleluja, ca. 115 x 25 mm, stempel: ca. 120 x 30 x 25 mm 811751 1

Stempelkussen krijtverf - mini, ca. 45 x 25 mm, antraciet 551774 1

Fotokarton 300 g/m2, ca. 50 x 70 cm, 10 vel, mint 612852 1

Aanbevolen gereedschap
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

UHU alleslijm 35 g 312877 alternatief

(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alternatief

Betonnen zeilboot
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Betonnen vis

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm vis, 1 vorm - 4 motieven, ca. 75 - 145 x 37 - 74 mm, 
ca. 40 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 960 g creatief beton 811108 1

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Zeeplabel mal - Christelijke vis, ca. 30 x 15 mm, 
40 x 15 mm en 50 x 14 mm, 3 stuks 810870 1

Zeeplabel mal - Christelijke vis, ca. 52 x 37 mm 810847 1

Hecht- magneetlak voor labels, 100 g 300270 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

HOOOKED jute, ca. 45 m, ca. ø 4 mm, grijs 616672 1

HOOOKED jute, ca. 45 m, ca. ø 4 mm, cream 616661 1

HOOOKED jute, ca. 45 m, ca. ø 4 mm, mint 616649 1

Houten stempel - vis, ca. 85 x 37 mm, stempel: ca. 90 x 40 x 25 mm 811762 1

Stempelkussen krijtverf - mini, ca. 45 x 25 mm, antraciet 551774 1

Fotokarton 300 g/m2, ca. 50 x 70 cm, 10 vel, mint 612852 1

Aanbevolen gereedschap
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 1

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

UHU alleslijm 35 g 312877 alternatief

(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alternatief

Benodigd gereedschap
werkmat, liniaal, stift, schaar, keukenpapier, maatbeker (of weegschaal), mengkom, 
garde (of spatel), (wegwerp)handschoenen, borstelpenseel, rondpenseel, 
waterbeker, mes, lijmpistool met lijmsticks
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(voor betonnen zeilboten en betonnen vissen)

Handleiding

Give away - betonnen magneethouder

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

2. Indien een label gewenst is, met hechtlijm, de label in de gietvorm plaatsen (volgens productbeschrijving).

3. Creatief beton aanmaken (zie productbeschrijving).

4. De gietvorm compleet met beton vullen.

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

6. Het betonnen object uit de vorm verwijderen, label er uit halen.

7. Het resterende vocht goed laten drogen.

8. Evt. met witte Deco & Lifestyle hobbyverf contouren plaatsen.

9. Mintkleur fotokarton met motieven bestempelen, karton in vorm knippen.

10. Fotokarton met stempelmotief op het betonnen model plakken (lijmpistool/alleslijm).

11. Betonnen model met Hoooked jutegaren versieren (garen met lijmpistool fixeren).
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Gietvorm 'Cirkel', ca. ø 55 mm, ca. 35 mm hoog, benodigd materiaal: 120 g creatief 
beton 810984 1

Gietvorm 'Cirkel', ca. ø 75 mm, ca. 35 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 220 g creatief 
beton 810995 alternatief

Gietvorm 'Vierkant', ca. 55 x 55 mm, ca. 35 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 180 g 
creatief beton 811005 1

Gietvorm 'Vierkant', ca. 85 x 85 mm, ca. 35 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 350 g 
creatief beton 811016 alternatief

Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml 480666 1

Zeeplabel mal - Kruis & de tekst 'Danke', ca. 23 x 23 mm en 28 x 24 mm, 2 stuks 810869 1

Zeeplabel mal - de tekst 'Danke', ca. ø 45 mm 810858 1

Hecht- magneetlak voor labels, 100 g 300270 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

Deco & Lifestyle Hobbyverf, 230 ml, wit 446228 1

Schijfmagneten Neodym, verzinkt oppervlak, ca. ø 10 x 2 mm, 24 stuks 209677 1

Magneethouder ca. 80 x 10 mm, 2 stuks 522470 1
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Aanbevolen gereedschap Artikelnummer Aantal
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks 936396 1

(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks 942458 alternatief

Benodigd gereedschap
werkmat, schaar, keukenpapier, maatbeker (of weegschaal), mengkom, garde (of spa-
tel), (wegwerp)handschoenen, borstelpenseel, waterbeker, mes

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

2. Label met hechtlijm, in de gietvorm plaatsen (volgens productbeschrijving).

3. Creatief beton aanmaken (zie productbeschrijving).

4. De gietvorm compleet met beton vullen.

5. Beton ca. 15 minuten laten harden.

6. Magneet plaatsen, met de magneethouder op de juiste plek fixeren.

7. Beton 1 - 2 dagen laten uitharden. 

8. Magneethouder verwijderen.

9. Het betonnen object uit de vorm verwijderen, label er uit halen.

Het resterende vocht goed laten drogen.

11. Evt. met witte Deco & Lifestyle hobbyverf contouren plaatsen.

Give away - zeep

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Zeepgietvorm-basisvormen, 1 vorm, 5 motieven, ca. 55 - 70 mm, 
ca. 20 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 350 g gietzeep 443529 1

Zeeplabel mal - Kruis & de tekst Danke, ca. 23 x 23 mm en 28 x 24 mm, 2 stuks 810869 1

Zeeplabel mal - de tekst 'Danke', ca. ø 45 mm 810858 1

Hecht- magneetlak voor labels, 100 g 300270 1

Gietzeep wit, 300 g 498960 2

Gietzeep wit, 1000 g 498993 naar verbruik

Zeepverf opaak 10 ml oceaanblauw 466118 1

Zeepverf opaak 10 ml ivoor 466152 1

Zeepverf opaak 10 ml aubergine 466093 1

Zeepverf opaak 10 ml abrikoos 466082 1

Zeepverf opaak 10 ml steengrijs 466163 1

Zeepgeurolie 10 ml limoen 481189 1

Zeepgeurolie 10 ml groene appel 497241 naar verbruik

Zeepgeurolie 10 ml roos 497171 naar verbruik

Zeepgeurolie 10 ml kersenbloesem 481204 naar verbruik

Zeepgeurolie 10 ml perzik 437962 naar verbruik

Zeepgeurolie 10 ml lavendel 481178 naar verbruik
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Aanbevolen gereedschap Artikelnummer Aantal
Wassmeltpot, inhoud 1 ltr 486570 1

Benodigd gereedschap:
schaar, bakpapier, theelepel, glazenpot (augurkenpot) met deksel als waterbad (of 
smeltpot), puntig mes, borstelpenseel, waterbeker, keukenpapier

Basishandleiding zeepgieten

Handleiding

Om de verschillende zeepkleur lagen te krijgen, dient u elke laag apart te smelten en te kleuren. Om andere kleuren te verkrijgen, kan de 

zeepverf met elkaar gemengd worden.

Indien u zeepgeurolie wilt toevoegen, dan kunt u dat direct met de kleur toevoegen.

Zorg ervoor dat elk laag voldoende afgekoeld is zodat de kleuren niet met elkaar kunnen mengen 

Voldoende afgekoeld: dan komt er een ‘huid laagje’ op (net zoals bij zelfgemaakte pudding). 

Daarna kunt u voorzichtig de volgende zeeplaag erop gieten. 

De verschillende zeeplagen worden nu in de gewenste zeepvorm gegoten. 

Daarna het geheel aan de lucht laten drogen.

Dan wordt de zeep uit de vorm verwijderd. Komt de zeep moeilijk uit de vorm, leg de zeepvorm dan ca. 10 minuten in de vriezer. Daarna 

warm water over de achterkant van de gietvorm laten lopen. De zeep komt er nu vanzelf uit.

Labels met het motief naar boven, in de zeepgietvorm leggen. 
Vooraf de onderkant van de labels met de hechtlak bestrijken 
(penseel, zie productbeschrijving).
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Zeep, zie basishandleiding, gieten.
De afgekoelde zeep uit de vorm verwijderen, zeeplabel verwijderen.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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