Voeginstructies

• 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. Mocht er toch nog iets los zitten, lijm het dan alsnog.
Wel weer 24 uur wachten voordat je gaat voegen.
• Doe het voegmiddel voor ruim 3/4 in een bakje. 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 poeder over om toe te voegen. Maak gebruikte kom
en lepel meteen schoon, als alles is uitgehard is dit heel lastig.
• Trek de handschoenen aan en smeer het voegmiddel uit over het
mozaïekwerkstuk.
Veeg heen en weer in alle richtingen om te zorgen dat het goed in de naden komt.
Gebruik evt. een voegrubber om het mooi glad af te strijken. Denk ook aan de
afwerking van de zijkanten.
• Haal met het sponsje of met een oude poetslap, na ± 10 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.Voordeel van een
poetslap is dat je deze kunt weggooien zodat er minder voegspecie in je afvoer
komt. Je zult zien dat de mozaïeksteentjes nu weer tevoorschijn komen, zij het nog
wazig.
• Laat opnieuw even drogen en wrijf dan droog op met een droge zachte doek
(geen pluizen).
Als je mozaïek buiten komt te staan of gebruikt gaat worden met iets dat het
voegmiddel kan laten vlekken (denk aan dienbladen bijv.) dan zul je de voegspecie
water- en vuil-bestendig moeten maken met een speciaal voegafdichtmiddel. Bij
de meeste doe-het-zelf-zaken wel verkrijgbaar.
Zet de puntjes op de i door de zijkanten en achterkant goed schoon
te maken en ervoor te zorgen dat er geen voeg- en lijmresten achterblijven.
Opgedroogde lijmresten op de steentjes kun je verwijderen met een (scheer)mesje
of met je nagels. De randen en de achterkant kunnen eventueel worden
beschilderd om het geheel echt af te maken.
Succes.

