
 

 

Instructie- Voegen 
Hier is een stappenplan voor het voegen van je werkstuk.  
 
Stap 1: Zorg eerst dat de lijm voldoende is gedroogd (minimaal 24 uren). 
Stap 2: Zorg voor een beschermende ondergrond waarop je het mozaïekwerkstuk neerlegt. 
Stap 3: Gebruik een bakje en een roerstokje om te kunnen roeren. 
Stap 4: Om te voorkomen dat je in één keer te veel water toevoegt raden wij je aan om de 

volgende stappen te volgen: 
a. Doe ongeveer de helft tot drie kwart van het voegmiddel in de rubberen beker; 
b. Voeg een kwart aan water toe; 
c. Roer het geheel tot een gladde pasta met een dikte van bijvoorbeeld yoghurt; 
d. Indien het mengsel te dun is kun je wat voegmiddel toevoegen en indien het 

mengsel te dik is een beetje water. Net zolang tot je voldoende voegsel hebt 
met de juiste dikte. 

Stap 5: Besmeer het mozaïekwerkstuk met het voegsel en smeer het goed tussen de naden 
van het mozaïekwerkstuk met behulp van een voegrubber. Je kunt het ook met je 
handen doen maar het is dan raadzaam om bijvoorbeeld huishoudhandschoenen 
aan te doen. Gebruik het voegsel binnen circa 15 minuten nadat je het bereid hebt. 
Daarna begint het uit te harden. 

Stap 6: Wanneer alle naden zijn gevoegd laat je het mozaïekwerkstuk even liggen zodat het 
voegmiddel iets kan aanharden.  

Stap 7: Na 15-30 minuten kun je overtollig voegsel voorzichtig met een vochtige spons van 
de steentjes verwijderen.  
Herhaal dit totdat al het voegsel van de steentjes is verdwenen en alleen nog tussen 
de naden zit. 

Stap 8: Na een paar uren poets je met een droge doek de laatste zweem van het voegsel 
van je mozaïekwerkstuk. Zorg dat de droge doek niet pluist en geen kleur afgeeft. 
Een oude katoenen witte T-shirt is hiervoor heel geschikt. 

 
 
Let op! 
Spoel overtollig voegsel niet door de gootsteen of het toilet. Dit kan tot verstopping van de 
afvoer leiden.  
 
 
 
 
 


