Handleiding Mozaïekspiegel Basic
Lees eerst deze gebruiksaanwijzing goed door!
Zelf zorgen voor: droge doek / keukenpapier
Plak het spiegeltje met de plakstrips precies op de juiste plaats: tussen de zwarte
afbakeningshoekjes, zodat de steentjes netjes aan alle kanten geplakt kunnen worden. Plak
aan de achterkant alvast het hangertje (bovenaan, precies in het midden). Breng hiervoor
eerst wat extra lijm aan op de plakkant van het hangertje.
Gebruik het legvoorbeeld voor de juiste steentjes op de juiste plaats.
Plak eerst tegen elke hoek van het spiegeltje een steentje (we gaan dus éérst de binnenrand
maken). Leg er 7 steentjes tussenin. Verdeel ze een beetje, ze liggen dus nét niet tegen
elkaar (maar wel tegen het spiegeltje!). Doe telkens een dot lijm op een steentje (lijm op de
geribbelde kant). Pas als de hele binnenrand klaar is, begin je aan de buitenrand, op
dezelfde wijze. Zorg er voor, dat er niet te weinig, maar zeker ook niet teveel lijm wordt
gebruikt. De bijgeleverde lijmtubes bevatten voldoende lijm voor het plakken van alle
steentjes. Tip: indien gewenst kan het drogen van de lijm versneld worden door het gebruik
van een föhn.
Als de steentjes vastzitten (na 30-45 minuten), kan het invoegen beginnen! Het voegsel doe
je in het plastic bakje waar de steentjes in hebben gezeten. Dit dient met water verdund te
worden: Voeg 20 ml water met het bijgeleverde maatbekertje toe aan het voegsel. Roer het
tot een papje met het roerstokje.
Wrijf het voegsel met je vingers tussen de voegen. Vergeet de zijkanten niet! Nadat alles
goed is ingevoegd, neem je het overtollige voegsel af met een goed uitgeknepen spons.
Probeer het spiegeltje zoveel mogelijk te ontzien, dit voorkomt kleine krasjes. Maak de spons
regelmatig schoon.
Laat hierna je werkstukje nog even drogen (ook dit kan versneld worden met een föhn).
Wrijf met een droge doek of een keukenrol de steentjes nog even glanzend schoon!
Gefeliciteerd! Je hebt je eigen mozaïekspiegeltje gemaakt, waar je nog héél lang plezier van
kan hebben!

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!
*
Wanneer je de binnenste rij steentjes geplakt hebt, kun je voor de buitenste rij
steentjes de lijm eventueel op het mdf aanbrengen. Dat werkt iets makkelijker.
Kijk voor meer knutselpakketten op www.cristallo.nl
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