
Zelf een marmeren bijzettafel, bartafel maken:
Met epoxy kun je een super leuke doe-het-zelf marmeren bijzettafel maken. Uiteraard
kan dit ook op andere tafels, maar in het voorbeeld hieronder gebruiken we een rond
MDF bijzettafeltje met een opstaande rand.

Als je het marmer-pakket aanschaft in onze webwinkel dan ben je meteen klaar en
heb je alles in huis om een leuk marmer tafeltje te maken.

Benodigdheden marmeren bijzettafel pakket:

 Epoxygiethars Doming-UV volume gieten UV bestendige
(775 gram)

 pigmentpasta wit (50 gram)
 pigmentpasta zwart (50 gram)
 3 stuks mengbekers 300 ml
 2 stuks mengbekers 500 ml
 2 stuks houten roerstokjes
 4 paar vinyl handschoenen (maat L)
 Gasbrander
 1 satéprikker of tandenstoker



Stap 1. Tafel

Zorg voor een leuk en mooi tafeltje. Deze hoeven niet duur te zijn (Action) . Een
tafeltje met een opstaande rand is het gemakkelijkste, anders is het noodzakelijk om
zelf een opstaande rand te maken van bijvoorbeeld afplaktape. Voorkom lekkage van
het blad, goed afdichten dus.
Het oppervlakte moet goed schoon zijn (vetvrij en droog). Even ontvetten met aceton.

Stap 2. Mengen van de Epoxyhars met de pigmenten.

De volgende stap is het mengen van de epoxyhars/verharder. Voeg de epoxyhars en
de epoxyverharder in de juiste mengverhouding aan elkaar toe. De juiste
verhoudingen staan in de handleiding die bij de bestelling geleverd wordt. Meng de
epoxyhars en de verharder rustig voor ca. 3 minuten door elkaar mbv een roerstokje.
Neem tijdens het mengen de bodem en de randen van de aanmaakbeker goed mee
d.m.v schrapen van bodem en randen.

Verdeel de gemengde epoxy over in een kleine en grote mengbeker (de meeste
epoxy in de grote mengbeker) en daarna nog even goed roeren. Voeg de witte
kleurstof toe in de grote mengbeker ( 5%) en roer het geheel grondig. Voeg de
zwarte kleurstof toe (5%) in de kleine mengbeker en roer deze ook zeer goed door
de Epoxy.

Stap 3. Gieten

Start met de witte epoxy in de grote mengbeker. Giet deze over de tafel heen en zorg
dat dit goed bedekt wordt. Beweeg het tafelblad nog wat heen en weer zodat het
allemaal goed verdeeld is.
Daarna kunnen de zwarte details toegevoegd worden, om het marmer effect te
verkrijgen. Je doopt de saté prikker of tandenstoker in de zwarte epoxy en trek deze
door de witte epoxylaag heen. Als de witte epoxy nog erg vloeibaar is zullen de
zwarte strepen uitlopen. Wacht dus iets langer voordat de zwarte strepen
aangebracht worden.



Stap 4. Afwerking van de tafel.

De luchtbellen kun je uit de epoxyhars halen door er even snel met een gasbrander
overheen te gaan. Let op het hout en tape, deze kunnen snel verbranden. Nodige
voorzichtigheid is hier dus vereist.
Laat de tafel uitharden. Aansluitend eventuele tape verwijderen.
Als de rand niet heel erg glad is kan deze geschuurd worden met schuurpapier korrel
80. Je krijgt dan een mooie matte rand.
Wilt u een glanzende rand dan kan deze nog gepolijst worden. Gebruik hiervoor
waterproof schuurpapier van grof tot fijn (1200 korrel) en PolyGig Polijstpasta voor
harsen.

Stap 5. Hittebestendigheid

Als je het bijzet / bartafel hittebestendig wilt maken tot ca. 110 graden dan
kun je ze nog voorzien van een 1 mm dikke hittebestendige giethars
toplaag, PolyGig TFL4-120 hard.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen
+31 475 472505 /+31 (0) 6 40569324
Of via mail info@polyestergigant.nl

mailto:info@polyestergigant.nl
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