
 LEVEGŐ HATÁSÁRA 
 SZÁRADÓ 
MODELLEZŐ MASSZA

Lazán és
kreatívan!
A modellezőmasszával dolgozni terapeutikus hatással bír, 
mert kimenekít a sztresszes hétköznapokból. A puha és bár-
sonyos anyag mindent elfeledtet körülöttünk, így beleme-
rülhetünk a tapintás világába. 

1 Egy darab levegő hatására 
száradó modellezőmasszát le-
vágunk a tömbből és kezünkkel 
puhára gyúrjuk. Gyurmasodró-
val kb. 4 - 5 cm vastagra nyújtjuk 
egy munkalapon. 2 Kinyomtat-
juk és kivágjuk a fa sablont, rá-
helyezzük a kinyújtott masszára 
és egy modellezőpálcával kivág-
juk a körvonalat. Két különbö-
ző méretű kör alakú szaggató-
formával kivágjuk a jellegzetes ba-
golyformát. A kiálló fölösleget a 
motívumokról eltávolítjuk, a széle-
ket kissé nedves ujjakkal kisimítjuk. 
A fára könnyedén évszak mintá-

kat nyomunk szaggatóformák-
kal (tavasz/virág, nyár/szív, ősz/
levél, tél / jégkristály). A selejtet jól 
összegyúrjuk, mivel újrahasznál-
hatóak 3 Egy napot hagyjuk jól ki-
száradni, ez idő alatt esetleg egy-
szer megfordíthatjuk, hogy mindkét 
oldal egyenletesen jól tudjon szá-
radni. Ha túl gyorsan szárítjuk, a na-
pon vagy a fűtőtesten, akkor repedé-
sek jelenhetnek meg. 4 Akrilfesték-
kel lefestjük

Minden szerszám könnyen tisztítható langyos 
vízzel.
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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.

BARKÁCSTIPP
a 2018-ös tavaszi magazinból 
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ALAPANYAG
 Modellezőmassza - JOVI 

 Levegő hatására száradó, puha massza, 
gyerekek és felnőttek is könnyen megmun-
kálhatják, vízbázisú, CE és CEE pecséttel. 
A kész barkácsmunkák száradás után (a 
levegőn vagy a sütőben 100° C-on) lak-
kozhatóak vagy festhetőek.  
TIPP:  Korlátozottan időjárásálló akrilfestékkel
          vagy lakkal kezelve. 
Szín: fehér
 30123601  1 kg/ cs.  ........................  1.040,—  
  12   cs. -tól .........................  960,— 

 Akril fényes lakk - KREUL 
Vízbázisú, időjárásálló és vízzel 
higítható, egymás között kever-
hető, jól takar, fényhű, 
gyorsan szárad.  

Színek + számok: színtelen-00, fehér-01, 
aranysárga-13, narancs-20, piros-30, zöld-50, 
hárszöld-53, égszínkék-61, sötétkék-69, 
világos barna-81, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501335 ..  50 ml/üveg ...................  1.100,— 
 50133518  50 ml/üveg, arany .......  1.400,— 
 50133592  50 ml/üveg, ezüst ........  1.400,— 

Modellező faeszközök - CREALL
(Cikkszám 301021)

Munkaalátét - műanyag
(Cikkszám 301484)

Gyurmasodró  - JOVI
(Cikkszám301014)

Szaggatóforma - kör profi  készlet
(Cikkszám 300926)

Szaggatóforma - jégkristály 4 cm
(Cikkszám 300935)

Szaggatóforma - szív készlet
(Cikkszám 300930)

Szaggatóforma - virágok készlet
(Cikkszám 301511)

SZERSZÁM



Sablon 1:1

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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a 2018-ös tavaszi magazinból 


