
 
 

 

 
 
 
 
 

Vullen van assieraad en urn 
Assieraad 
 
Vooraf 
U kunt bij het crematorium aangeven dat u een kleine hoeveelheid as wilt gebruiken, zodat zij een beetje as 
apart kunnen houden. De assieraden zijn voorzien van een klein (schroef)dopje, die zich afhankelijk van het 
model aan de boven-, onder- of achterzijde bevindt. Controleer het sieraad op beschadigingen voordat u het 
vult. 
 
Vullen 
Als u het (schroef)dopje losdraait kunt u met een trechtertje of een stukje gevouwen papier een klein beetje as 
in de opening gieten (met de hand losdraaien en niet met een tang, dit kan het sieraad beschadigen). Zorg 
ervoor dat u het sieraad op een voldoende groot vel papier en een vlakke ondergrond vult, zodat de overtollige 
as gemakkelijk bij elkaar geveegd kan worden. 
 
Als de as te grof/groot is, dan kunt u het fijner maken in een vijzel. Indien nodig kunt u de as aandrukken met 
een houten tandenstoker. 
 

Controleer of er niets tussen de schroefdraad zit door het dopje 1 keer zonder lijm dicht te 
draaien. Mocht het dopje niet mooi sluiten dan kan het zijn dat er een beetje as tussen zit. 
Verwijder dit eerst. Vervolgens adviseren wij dat u in de binnenste schroefdraad een 
druppeltje lijm doet, om hierna het dopje in een keer vast te draaien. Let hierbij goed op dat 
wanneer er een ketting aan het sieraad wordt bevestigd het oogje op het dopje in lijn is met 
het collier. 
Eenmaal vastgedraaid niet meer losdraaien, dit vergroot de kans dat het dopje niet goed 
vast zit of afdicht. Verwijder direct de overtollige lijm. 

 
Dragen 
Ga niet met een sieraad in het water of onder de douche, een assieraad is namelijk nooit helemaal waterdicht.  
Bovendien kan het sieraad worden aangetast, beschadigd raken of slijten door zout, schoonmaakmiddelen, 
zeep (resten) en transpiratie.  
 

Urn 
 
Vooraf 
Afhankelijk van het model urn kunt u bij het crematorium aangeven of u een asbus of aszak wilt ontvangen. 
Controleer de urn op beschadigingen voordat u deze vult en lijmt. 
 
Vullen 
Zorg ervoor dat u de urn op een voldoende groot vel papier en een vlakke ondergrond vult, zodat de overtollige 
as gemakkelijk bij elkaar geveegd kan worden. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een platte kwast. In ons 
assortiment zijn er urnen met schroefdop, deksel en afdekplaatje, die verlijmd kunnen worden. Vooral als u de 
urn buiten plaatst raden wij u aan deze te verlijmen of te kitten. Voor binnen kunt u een transparante 
siliconenkit gebruiken. Voor buiten raden wij transparante Poly Max kit van het merk BISON aan. Ecologisch 
afbreekbare urnen kunnen niet verlijmd worden. 
 
Tot slot 
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen die voortkomen uit het vullen en het 
verlijmen van het sieraad of de urn. Als u vragen heeft over het vullen of lijmen, neem dan contact met ons op 
zodat wij u kunnen adviseren. 


