Handleiding Fotolijstjes Mozaïek
Lees eerst deze gebruiksaanwijzing goed door!
Haal het gedeelte waar de foto in moet, los en leg dit ergens goed weg zodat het niet
beschadigt. Je houdt nu dus alleen de houten lijstjes over. Op het “glaasje” zit
beschermingsfolie. Haal dat er pas af wanneer je het “glaasje” aan het einde terugplaatst.
Leg vervolgens eerst een rij steentjes op de juiste plaats, met steeds een tussenruimte van
2-3 mm tussen de steentjes. Begin daarbij met de binnenranden. Lijm daarna steentje voor
steentje op het lijstje (lijm op de geribbelde kant). Wanneer een rijtje steentjes geplakt is,
kun je ze nog wat verschuiven zodat de ruimtes ertussen gelijk zijn.
Na de laatste steentjes dien je de lijm ongeveer 30 minuten te laten drogen. Daarna kan er
ingevoegd gaan worden.
Het voegsel dient met water verdund te worden: doe het voegsel in het bijgeleverde plastic
bakje. Voeg met het bijgeleverde maatbekertje 20 ml toe en roer het tot een papje met het
roerstokje. Wrijf het voegsel met je vingers tussen de voegen. Vergeet de zijkanten niet, alle
randen voeg je dus dicht. De steentjes mag je gerust ook volkliederen met voegsel, dat
neem je later af.
Nadat beide fotolijstjes zijn ingevoegd, ga je met het (vochtige) sponsje over de steentjes en
zijkanten van het eerste fotolijstje, zodat alles glad gestreken wordt. Doe dit een paar keer
en laat het dan drogen. Daarna doe je bij het 2e fotolijstje hetzelfde.
Laat hierna je werkstukjes nog even drogen. Wrijf met een vochtige doek of keukenpapier
de steentjes nog even glanzend schoon!
Als laatste, als alles droog is, kan je het “glaasje” in het lijstje plaatsen, en met een mooie
foto alles pico bello maken.
Tips / waarschuwingen:
* Scherfjes van kapot gevallen steentjes kunnen vlijmscherp zijn!
* Lijmresten in kleding kunnen gemakkelijk met water worden gereinigd. Doe dit wel zo snel
mogelijk.
* Gooi overmatig voegsel niet in de gootsteen, dit kan verstopping veroorzaken!
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