
Handleiding Schaal Emaille       
 
Breng een dot lijm aan op de achterzijde van de mozaïekstenen. Dit is de platte kant. Begin met plakken van de 
mozaïekstenen vanuit het hart van de schaal. Zorg dat alle mozaïekstenen zoveel mogelijk tegen elkaar komen 
te liggen, dus met zo weinig mogelijk ruimte ertussen. Ben je bij de buitenrand beland, maak het geheel dan zo 
passend / mooi mogelijk en voorkom dat er mozaïekstenen buiten de rand uitsteken. 
 
Voor het hechten van alle mozaïekstenen adviseren wij zeker 1 uur, liefst 2 uur te wachten voordat het geheel 
ingevoegd wordt. Dit voorkomt dat er stenen nog niet vast genoeg zitten. 
 
Het zakje voegsel dient in het bakje aangelengd te worden met ca. 20 ml. water. Laat het water ca. 30 
seconden in het voegsel trekken en roer het geheel daarna tot een papje. Breng het voegsel met het roerstokje 
of sponsje aan op het glasmozaïek. Wrijf vervolgens met het sponsje alle kieren in het mozaïek dicht met 
voegsel, ook de verticale randen. Wrijf een aantal keren extra over het geheel, zodat alle kieren goed vol zitten 
met voegsel. 
 
Zodra alles ingevoegd is, maak je het sponsje schoon en wrijft met de vochtige spons over het mozaïek om 
overtollig voegsel weg te nemen. Laat het volgens ca. 15 minuten met rust. Wrijf hierna met keukenpapier over 
het geheel zodat de sluier grotendeels wordt verwijderd. Enkele uren later kun je met een vochtige doek 
nogmaals over het geheel gaan zodat de laatste sluier verwijderd wordt en het geheel glanzend oppoetsen met 
een droge doek. 
 
Tips / waarschuwingen: 
* 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! 
* Poets het geheel na een dag of 2 eens geheel op met schoonmaakazijn; dit geeft 

een maximale glans. 
 
Kijk voor meer mozaïekpakketten op www.mozaiekpakket.nl 


