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Benodigd materiaal:

compositiemetaal (bladgoud)
Metallicoll - bevestigingsmelk
eventueel Zaponlak of koudglazuur

Benodigd gereedschap:

penseel
schoolpenseelset met zachte 
haren

Basisinstructies 
verguldingstechniek

Veredel je geknutselde 
ideeën met compositieme-
taal. Het compositieme-
taal is flinterdun en wordt 
op Metallicoll geplaatst. 
Er worden alleen die ge-
bieden verguld, die met 
Metallicoll werden behan-
deld. De snijkanten wor-
den met een zacht penseel 
precies op die plaats af-
gesneden waar de Metalli-
coll eindigt.

Hier vindt je een gedetailleerde 
uitleg:

Stap 1:
Je kunt je gewenste object vooraf met een willekeurige kleur gron-
den. Laat de verf vervolgens volledig drogen. Nu wordt de beve-
stigingsmelk (Metallicoll) met een kwast dun en gelijkmatig op het 
gewenste oppervlak aangebracht. De Metallicoll laat je vervolgens 
ongeveer 20-30 minuten aandrogen - het bewerkte oppervlak heeft 
later nog een plakkende werking van 48 uur.
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Stap 2:
Het compositiemetaal leg je nu voorzichtig op het met Metallicoll 
behandelde vlak. Het goud houdt alleen op die plaats, die je met 
Metallicoll behandeld hebt. Als het compositiemetaal op een niet-
behandeld vlak komt, scheurt de snijkant netjes af. Met een zeer 
zacht penseel, smeer je nu nog het goud glad. Het overtollige goud 
kun je bewaren of vul er kleine plaatsen mee op opvullen.

Nu is het vergulde object klaar. Als je wil, kunt je het echter nog 
verder verwerken, zoals beschreven in stap 3.

Stap 3:
Als je wil, kun je het vergulde object nog met cellulose lak (Zapon-
lak) lakken. De 2de optie zou zijn, het behandelde oppervlak met 
transparante koudglazuur te veredelen. daardoor krijgt je voor-
werp een glasachtige structuur en draagt bij de expressie te ver-
groten.
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