
Beeldhouwen
Catalogus



2 www.keramikos.nl info@keramikos.nl

Inhoud
Tips & trucs ............................................................................. 4
Gereedschap voor speksteen ........................................................ 5
Raspen .................................................................................... 7
Vijlen ...................................................................................... 9
Beitels ................................................................................... 10
Hamers ................................................................................. 12
Afwerken van stenen ............................................................... 13
Atelierbenodigheden en meer. .................................................... 14
Was & mallen ........................................................................ 15

Zetfouten en kleurverschillen voorbehouden. Aan deze uitgave 
kunnen geen rechten worden ontleend. Versie 2021-04-06

De soorten steen die wij veelal aanbieden

Soort Land van 
herkomst

Kleur Hardheidschaal 
van Mohs

Speksteen Braziliaans Bruin 1

Chinees  Wit 1

Roze  1

Groen 1

Zwart 1

Albast  Spanje  Wit 2

Roze 2

Blauw 2

Bruin 2

Zoutsteen  Roze 2

Kalksteen Frans Crème/grijs 3

Serpentijn Zimbabwe Groen/zwartbruin 3
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Stenen en het geschikte gereedschap

Bij beeldhouwen/steenbewerking is de 
hardheid van de steen bepalend voor de 
manier van werken en voor de keuze 
van het gereedschap. Er wordt altijd 
van grof naar fijn gewerkt. 

Zachte stenen zoals speksteen 
kunnen bewerkt worden met raspen, 
vijlen, duwbeitels, gutsen, watervast 
schuurpapier of schuurspons. 
Braziliaans speksteen is de zachtste 
soort speksteen en heeft een homogene 
structuur.

Speksteen is minder geschikt om te 
beitelen, vanwege de kleine kristallen 
die erin kunnen zitten. Vanaf hardheid 
2 wordt er juist begonnen met beitels, 
kloppers en hamers om de gewenste 
vorm te creëren. Daarna volgen de 
raspen en vijlen.

Hoe harder de steen, 
hoe harder het gereedschap

dient te zijn.

Natuurlijk zijn vorm en kleur 
belangrijk. Welke steen voelt 

goed en spreekt u aan?

Kijk voor ons actuele aanbod op 
www.keramikos.nl

of kom naar de winkel.



Tips & trucs
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Werken met steen
 ◆ Bij speksteen beginnen met de steen nat te 
maken om breuklijnen en kristallen zichtbaar te 
maken.

 ◆ Gebruik ons canvas beeldhouwkussen, zodat de 
steen niet gaat schuiven en bewerkte delen niet 
beschadigen.

 ◆ Met houtskool kan de gewenste vorm 
aangegeven worden.

 ◆ Houd de steen nat tijdens het bewerken met rasp, 
vijl, schuren. Dit voorkomt stof in huis.

 ◆ Werk dus van grof naar fijn: bij hardere 
steensoorten beginnen met beitelen en daarna 
gelijk als bij speksteen; raspen, vijlen, schuren en 
polijsten.

 ◆ Schuur alle sporen van vijlen/raspen weg met 
een nat schuursponsje/watervast schuurpapier.

 ◆ Maak uw gereedschap na gebruik schoon 
en heel goed droog, zodat het niet gaat 
roesten.

 ◆ Met steenwas komt de structuur en de 
kleur van uw beeld perfect te voorschijn: 
de was of de steen even verwarmen en de 
was uitwrijven.

 ◆ Als laatste kunt u de steen met een 
wollen doek oppoetsen voor de ‘finishing 
touch’.

Meer informatie over beeldhouwen 
staat er in ons ABC beeldhouwen. 
Te vinden op www.keramikos.nl
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Gereedschap voor speksteen

Speksteenrasp 20 cm

BG207 .........Set, 8-delig

BG207A .......Model A
BG207B ........Model B
BG207C........Model C
BG207D .......Model D
BG207E ........Model E
BG207F ........Model F
BG207G .......Model G
BG207H .......Model H

A

B

C

D

E

F

G
H

Beginner/cadeauset voor 
speksteenrasp BG723

 ◆ Stukje houtskool
 ◆ Set van 3 vijlen, 20 cm plus 
handvat

 ◆ 2 raspen variabel, 20 cm
 ◆ 2 duwbeiteltjes variabel
 ◆ Messingdraadborstel, voor 
steen bewerken en gereedschap 
schoonmaken

 ◆ Schuurspons
 ◆ 3 grofheden watervast 
schuurpapier, om te polijsten

 ◆ Steenwas/Stein-Pflege voor 
bescherming en glans
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Gereedschap voor speksteen

BG720 ....  Messing draadborstel, voor het schoonmaken van alle gereedschappen en het bewerken van steen

BG901 ....  Set speksteengereedschap, 12-delig BG743 .... Set gutsen, 6-delig

BG212 .... Set diamantvijlen 10 cm, 5-delig

BG778 .........Set vijlen 15 cm, 3-delig

BG215 .... Set diamantvijlen 14 cm, 10-delig
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BG206 ....  Vuistrasp, 9 cm 
Voor spekseen

BG204 ....  Milani vuistrasp, 9 cm 
Voor harde steen

Raspen



Milani raspen, duurzame 
kwaliteitsraspen voor het 
bewerken van marmer, 
albast, serpentijn en 
speksteen.

Marmerrasp 20 cm

BG201A .......Model A 
BG201B ........Model B
BG201C........Model C
BG201D .......Model D
BG201E ........Model E
BG201F ........Model F
BG201G .......Model G
BG201H .......Model H

Marmerrasp 25 cm

BG202A .......Model A 
BG202B ........Model B
BG202C........Model C
BG202D .......Model D
BG202E ........Model E
BG202F ........Model F
BG202G .......Model G
BG202H .......Model H

A

B

C

D

E

F

G

H
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Vijlen

BG230 .........Vijl met widiapuntjes grof, 25 cm

BG231 .........Vijl met widiapuntjes grof, 20 cm
BG233 .........Vijl met widiapuntjes middel, 20 cm
BG236 .........Vijl met widiapuntjes fijn, 20 cm

Grof
25cm

Grof
20 cm

Fijn
20 cm

BG779 .........Gritzaag
BG779B ........Reserverdraad gritzaag

BG731 .........Kabinetsvijl halfrond, 25 cm



Beitels
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BG500 .........Puntbeitel, 8 mm
BG501 .........Puntbeitel, 10 mm
BG502 .........Puntbeitel, 12 mm
BG503 .........Puntbeitel, 14 mm

BG600 .........Puntbeitel widia piramide, 5 mm
BG601 .........Puntbeitel widia piramide, 6 mm
BG602 .........Puntbeitel widia piramide, 10 mm

BG518 .........Rondeel, 10 mm
BG519 .........Rondeel, 8 mm

BG505 .........Beeldhouwbeitel, 4 mm
BG506 .........Beeldhouwbeitel, 6 mm
BG507 .........Beeldhouwbeitel, 9 mm
BG508 .........Beeldhouwbeitel, 10 mm
BG509 .........Beeldhouwbeitel, 12 mm

BG701 .... Kraspen wikia blank



Beitels

BG600 .........Puntbeitel widia piramide, 5 mm
BG601 .........Puntbeitel widia piramide, 6 mm
BG602 .........Puntbeitel widia piramide, 10 mm

BG307 .........Tandijzerhouder

BG308A ....... Inzetstuk vlak, 25 mm
BG308B ........ Inzetstuk 5-tands, 25 mm
BG308C........ Inzetstuk 7-tands, 25 mm

BG522 .........Tandbeitel fijn 4-tands
BG523 .........Tandbeitel fijn 5-tands
BG526 .........Tandbeitel fijn 6-tands
BG525 .........Tandbeitel grof 3-tands
BG527 .........Tandbeitel grof 5-tands

BG603 .........Tandbeitel widia 3-tands, 10 mm
BG605 .........Tandbeitel widia 4-tands, 15 mm

BG399 .........Bouchardbeitel, 10 × 10 mm
BG401 .........Bouchardbeitel, 15 × 15 mm



Hamers
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Klophamer hout

BG304 .........  Ø 10 cm
BG305 .........  Ø 12 cm
BG325 .........  Ø 8 cm
BG326 .........  Ø 9 cm

BG749 .........Klopper ijzer, 750 gr
BG750 .........Klopper ijzer, 500 gr

BG410  .........Bouchardhamer, tweezijdig

BG301 .........Vuisthamer staal, 750 gr
BG302 .........Vuisthamer staal, 1000 gr



Afwerken van stenen
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BG152 .........  Houtskool 

BG557 .........Schuurspons set, 2 stuks
BG703 .........Diamantschuurspons groen, zeer grof
BG704 .........Diamantschuurspons zwart, grof 
BG705 .........Diamantschuurspons rood, middel 
BG706 .........Diamantschuurspons geel, middel
BG707 .........Diamantschuurspons wit, fijn
BG708 .........Diamantschuurspons blauw, fijn
BG709 .........Diamantschuurspons oranje, zeer fijn

BG713 .........Staalwol 000

BG715 .........Schuurpapier watervast set, 6 vel
BG715A .......Schuurpapier watervast 240, per vel
BG715B ........Schuurpapier watervast 500, per vel
BG715C........Schuurpapier watervast 800, per vel
BG715D .......Schuurpapier watervast 1000, per vel
BG715E ........Schuurpapier watervast 1200, per vel
BG715F ........Schuurpapier watervast 2000, per vel

BG717 .........Cerapol steenwas pasta, 500 ml
BG716 .........Bijenwas, 1000 ml
BG718 .........Stein-Pflege steenwas tube, 40 ml
BG728 .........Marmokitt steenlijm, 150 ml

Gebruik...
...  houtskool om op steen te tekenen. 
...  watervast schuurpapier omdat met water 

polijsten beter resultaat geeft en minder stof.
...  Cerapol om te polijsten en voor glans en 

bescherming.
...  bijenwas en Stein-Pflege voor glans en 

bescherming. 
... steenlijm voor als er toch iets mis gaat :)
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Atelierbenodigheden en meer

BG724  .........Beeldhouwbok, verrijdbaar max. 750 kg
DB400  .........Boetseerbok trapezium vast houten blad
DA605 .........Boetseerstandaard hout
BG732 .........Beeldhouwkussen canvas

BG730 .........Veiligheidsbril

SM020A .......Halfgelaatsmasker type 6300 large
SM020B .......Halfgelaatsmasker type 6200 medium
SM020C .......Halfgelaatsmasker type 6100 small
SM021 .........Filter voor SM020, per paar
SM031 .........Filter voor SM020 masker set gasfilters
SM032 .........Stofmasker P3 voorgevormd met ventiel

DA507C  ......Schort, groot
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Was & mallen

BG751 .........Fosforbronsdraad 3 mm, 1 meter
BG750 .........Fosforbronsdraad 1 mm, 14,3 meter
BG753 .........Fosforbronsdraad 1,5-2 mm, per meter
BG754 .........Fosforbronsdraad 4 mm, per meter

BW001  ........Boetseerwas donker, per kilo
BW002  ........Boetseerwas licht, per kilo
BW003  ........Gietwas wit, per kilo

BG012  .........Wasspatel model A
BG013  .........Wasspatel model B
BG014  .........Wasspatel model C
BG015  .........Wasspatel model D

Was

Mallen

MZ010 .........Mallenvet losmiddel gipsgieten, 100 gr
MZ010D .......Mallenvet losmiddel gipsgieten, 500 gr
MZ015 .........Mallenzeep kant en klaar, 250 ml

MG903F .......Gips vigo albast, 5 kg
MG903H ......Gips vigo albast, 25 kg
MG905F .......Gips hartform, 5 kg
MG905H ......Gips hartform, 25 kg

MG300 .........Gipsverband, 7,5 cm × 270 cm
MG300B .......Gipsverband, 7,5 cm × 270 cm, 10 rollen
MG200 .........Gipssloten klein, per 5 paar
MG201 .........Gipssloten groot, per 5 paar

ME175C .......Elsatieken 17,5 cm
ME100C .......Elsatieken 10 cm
ME125C .......Elsatieken 12,5 cm
ME200C .......Elsatieken 20 cm
ME225C .......Elsatieken 22,5 cm

DA198 .........Mallenmes plastic, groot
DA197 .........Mallenmes plastic, klein



Cadeaukaarten

Meer dan klei
Draaischijven, beeldhouwen, biscuit en mallen, emailleren, gereedschap, glazuren, 

grondstoffen, klei, ovens, penselen, porseleinschilderen, raku, exposities...

www.keramikos.nl

Prachtige cadeaukaarten te gebruiken in de winkel en
digitale vouchers voor de webshop.


