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Anyagszükséglet a virágcseréphez 
és az alátéthez
• kb. 100 g mozaik - üvegkövek
• kb. 30 g mosaik - üvegkövek Millefi ori
• kb. 100 g fuga
1 A mozaikköveket barkács-
ragasztóval ragasszuk fel. Az 
egyenetlen felületű Millefi ori 
üvegkövekhez használjunk bőven
ragasztót. Gyorsan és kis 
területeken dolgozzunk, mivel 
a ragasztó aránylag gyorsan 
megszárad. Soronként dolgozunk, a 
felső peremet utolsóként készítsük 
és simítsuk el. Hagyjuk éjszaka 
néhány órát száradni. 2 A fugát 3:1-
hez arányban keverjük meg vízzel. 

Ezer virág, ezt jelenti a millefi ori olasz kifejezés – ez nagyon 
talál ezekre a csodálatos kis virágcserepekre.

 ALKOTÁS MOZAIKKAL

Millefiori 
virágcserép

A spaklival töltsük meg jól a réseket. 
Rövid száradási idő után töröljük 
le a fölösleges fugát egy nedves 
szivaccsal úgy, hogy a mozaikkövek 
megtisztuljanak. Az alját, a felső 
peremét és belül tisztítsuk jól meg. 
A gyenge szürkefátyol kb. egy 
óra múlva egy nedves szivaccsal 
eltávolítható. Puha kendővel 
fényezzük.

SZERSZ ÁMOK

Barkácsragasztó 
(Cikkszám 400298)

Edény a fuga megkeveréséhez, keskeny 
spakli, mosogatószivacs, puha kendő

ALAPANYAG

 Virágcserép - terrakotta 
Univerzális agyagcserép 
kis lefolyólyukkal.
Külső: Ø kb. 90 mm
Magasság: kb. 80 mm
 300119  per  db  .................................  150,— 

 Alátét - terrakotta 

Külső: Ø kb. 90 mm
Belső: Ø kb. 65 mm
 300110  per  db  .................................  130,— 

 Mozaik - üvegkövek 
Millefi ori színes 

 A Millefi ori olasz kifejezés „ezer virág“-
ot jelent. A kerek kövek előállításához 
egy bonyolult folyamatban és komplex 
színszerkezet segítségével készülnek 
üvegrudak készülnek. A rudacskákat kézzel 
korongokra törik, így különböző magasságú 
(vastagságú) darabok keletkeznek. A 
tört felület a mozaiküvegnek egy intenzív 
ragyogást kölcsönöz, amely a színeket 
még jobban hagyja érvényesülni. A rafi nált 
és részletes motívumok előtérbe kerülnek. 
Kiváló minőségűek és megőrzik tartósan a 
ragyogásukat.
Méret: kb. 7 – 8 mm
Vastagság: kb. 2 – 7 mm
Szín: kevert színek
Tartalom: kb. 200 db
 301718  100 g/ cs.  ..........................  2.780,— 

 Mozaik - üvegkövek 

Méret: 10 x 10 mm
Vastagság: kb. 4 mm
Tartalom: 200 g
Felület: kb. 20 x 20 cm 

Színek + számok: 
fehér-01, citromsárga-10, narancs-20, 
piros-30, világoszöld-51, fenyőzöld-59, 
égszínkék-61, ultramarin-69, ‚
csokibarna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 301199..  300 db/ cs.  .......................  880,— 

 Mozaik - fugaanyag 

Jól feldolgozható fugaanyag, 
a keverési arány mintegy 
1 rész víz 3 rész porhoz.
Felület: kb. 30 x 30 cm
Szín: fehé
 300292  250 g/ cs.  .............................  570,— 

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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