VOEGINSTRUCTIES
Leuk dat je een workshop mozaïek gevolgd hebt! Hopelijk ben je tevreden en ga je met een
mooi resultaat weer naar huis. Daar begint deel twee, want nu moet je werkstuk nog gevoegd
worden. Hieronder lees je stap voor stap hoe dat gaat.
VOEGEN
1. Laat je werkstuk 24 uur drogen voordat je gaat voegen. De lijm moet helemaal droog zijn.
Houd je werkstuk even ondersteboven om te controleren of alle steentjes goed vast zitten.
Komt er iets los, lijm het dan alsnog. Wel eerst weer drogen voordat je gaat voegen.
2. Doe het voegmiddel voor ruim 3/4 in een bakje. Neem bij voorkeur een wegwerpbakje wat je
na afloop met restjes en al kunt weggooien (beter als door je leidingen spoelen!) Meng dat
met een héél klein beetje water en roer met een lepel door. Het mengsel moet een substantie
hebben die het houdt tussen pindakaas en vla. Mocht je teveel water hebben toegevoegd dan
heb je dus nog een beetje voegmiddel over om toe te voegen.
3. Smeer het voegmiddel uit over het mozaïekwerkstuk. Je kunt dit met je handen doen (denk
wel om scherpe randjes), je kunt ook een lijmkam of plamuurmes gebruiken. Wel meteen
schoonmaken daarna, want eenmaal uitgehard is dit erg lastig. Veeg heen en weer in alle
richtingen om te zorgen dat het goed in de naden komt. Denk ook aan de zijkanten.
4. Haal met een vochtig (niet te nat) sponsje na ± 15 min. de eerste klodders en overtollige
voegspecie weg. Na 20 min. herhalen. Maak het sponsje
steeds schoon in water en knijp het goed uit
voordat je gaat vegen. Je zult zien dat de
mozaïeksteentjes nu weer tevoorschijn
komen, zij het nog wazig. Let op: als je te snel 		
gaat vegen, loop je het risico dat je het voegmiddel weer uit de naden veegt.		
5. Laat opnieuw even drogen en wrijf dan droog
Goed bevallen?
op met een droge zachte, niet pluizende doek.

Een review op mijn

site stel ik erg op prijs!
SCHOONMAKEN EN AFWERKING
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Opgedroogde lijmresten op de steentjes kun je
verwijderen met een mesje of met je nagels.
Eventueel kun je de randen en de achterkant nog
verven in een kleur.
Je maakt je werkstuk echt af door het te polijsten met
een beetje schoonmaakazijn en water.
Als je mozaïek buiten komt te staan of gebruikt gaat
worden met iets dat het voegmiddel kan laten vlekken
(denk aan dienbladen bijv.) dan is het raadzaam om de voegspecie water- en vuilbestendig te
maken met een speciaal voegafdichtmiddel. Bij de meeste doe-het-zelf-zaken wel verkrijgbaar.
Veel succes!

Lunette 14, 4207EV Gorinchem | Tel. 06-28703750
www.mosamia.nl | www.mozaiekmaterialen.nl
www.facebook.com/mosamia.mozaiek

