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Mozaïekstenen gieten
Met mozaïekstenen kunnen een oneindig aantal 
ideeën worden verwezenlijkt. Flexibiliteit 

in het ontwerp is met zelf gegoten 
mozaïekstenen heel gemakkelijk!

Het reliëfgietpoeder volgens de instructies aanroeren 
en in de gietvorm gieten. Na de uithardingstijd kunnen 
de mozaïekstenen worden verwijderd. Wanneer je bij het 
natte reliëfgietpoeder kleurpigmenten toevoegt, kun je ook 
gekleurde mozaïekstenen gieten. De stenen moeten met 
verfh echter worden behandeld, zodat ze de kleur niet vol-
ledig absorberen. Ze kunnen nu met acrylverf of waterverf 
worden beschilderd.

De sjabloon op de lijst overbrengen. Men kan met 
mozaïek cement of mozaïeklijm de stenen opplakken. In 
beide gevallen moet je slechts een klein gebied bedekken 
en de stenen snel aanbrengen. Met een mozaïektang kun-
nen de stenen in de juiste vorm worden gebroken. Daarna 
moet het volledig drogen (tijd varieert afh ankelijk van het 
medium). 

Wanneer de structuur van de afb eelding duidelijk blijkt te zijn, kunnen de stenen ook nu pas worden be-
schilderd. Dus heb je de mogelijkheid om ook veelkleurige mozaïekstenen te verkrijgen en prachtige kleur-
composities neer te zetten (wat met al gekleurde c.q. kant en klare stenen niet mogelijk is.).

Daarna met een weersbestendige en waterbestendige blanke lak afl akken. Na het drogen wordt het tafe-
reel gevoegd. Daarvoor de voegspecie volgens de instructies mengen en met een spatel aanbrengen. Na een 
korte droogtijd van ca. 15 minuten (instructies lezen!) wordt met behulp van een vochtige spons het schilderij 
voorzichtig afgeveegd om overtollige specie van de stenen te verwijderen. Dit werkje moet zeer zorgvuldig 
en met rust worden uitgevoerd, omdat het het voltooide mozaïekschilderij aanzienlijk beïnvloed. Na nog 
eens 2 uur droogtijd, kan het mozaïekoppervlak nog eenmaal met een vochtige doek worden afgeveegd. 
Vervolgens kan nog een laag glanslak worden aangebracht (dit is speciaal aan te bevelen bij gebruiksvoor-
werpen!).




