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Nyúl & csirke modern külsőben! Kreatív-gyurmabeton, melynek 
megmunkálása nagyon egyszerű, hasonló az agyagéhoz.

 BARKÁCSOLÁS GYURMABETONNAL

Legjobb barátok

Munkaalátétet, keverőedényt, vizet
és keverőspaklit előkészítjük, a 
védőkesztyűt felhúzzuk.
1 A gyurmabetonport vízzel el-
keverjük (9 rész kreatív-gyurma-
beton 1 rész víz). A vizet lassan, 
állandó keverés mellett a betonpor-
ba keverjük, amíg  a kívánt állagot 
el nem értük. Végül a masszát jól 
átdolgozzuk, amíg jól formálható 
lesz. 2 Azért, hogy  a hungarocell 
tojás meg tudjon állni, az aljából 
kb. 1 cm-t levágunk. A betonmasz-
szával bevonjuk. A hungarocellt, ha 
szükséges, kissé benedvesítjük. 
3 A tyúk szemét és a csőrét, a nyúl 
füleit és a farkát megformázzuk és 
a testre nyomjuk. Esetleg kevés 
folyékony betonnal rámodellezzük. 
A teljes felületet benedvesített ujjal 
kisimítjuk. A fi gurát egy éjszakán 

ALAPANYAG

 Kreatív - gyurmabeton 
Egy pontos angol és német 
nyelvű leírást a csomagoláson 
talál. Ezután formázhat, 
modellezhet, szaggathat, 
kivághat, pecsételhet, 
nyomtathat, gravírozhat, 
körbevonhat stb. Teljes száradás 
után a massza időjárásálló, fagyálló és 
vízálló - bel- és kültérre egyaránt alkalmas. 
A következő veszélyességi előírásokat 
vegye fi gyelembe a kreatív - gyurmabeton 
munka során: a cement a légutakat ingerel-
heti, súlyos szem- és bőrirritációt okozhat. 
Allergiás reakciót is idézhet elő. Ne kerüljön 
kisgyerekek kezébe. Védőkesztyű, védőruha, 
szem- és arcvédő használata ajánlott.
 301611  1 kg/ cs.  ............................  2.860,— 

Hungarocell tojás
Magas minőségű 
termék fi nom 
szemcsézéssel 
és perem nélkül.
Méret: kb 45 x 32 mm
 300163  per  db  ...................................  60,— 
Méret: kb 60 x 40 mm
 300158  per  db  ...................................  70,— 
Méret: kb 80 x 60 mm
 300146  per  db  .................................  130,— 
Méret: kb 100 x 75 mm
 300157  per  db  .................................  190,— 
Méret: kb 120 x 80 mm
 301434  per  db  .................................  260,— 

 Hungarocell tojások - 
előnyös csomag 
Előnyös csomag 
durva szemcsézéssel.
Méret: kb 35 x 25 mm
 300666  12 db/ cs.  .............................  500,— 
Méret: kb 60 x 40 mm
 301266  24 db/ cs.  ..........................  1.250,— 

 Krétafesték Chalky Finish 

A vízbázisú krétafesték a 
tárgyaknak egy ultramatt 
és bársonyos felületet ad. 

Színek + számok:
fehér-01, vanília-11, púder rószsaszín-41, 
jade-56, kékes szürke-64, világos topáz-91
A színek számát kérjük megadni!
 501857 ..  118 ml/tégely ...............  1.820,— 

 Krétafesték 
Chalky Finish - 
készlet 6 x 118 ml 
Tartalom: 6 tégely egyenként 
 118 ml (fehér, vanília, 
 púder rózsaszín, jade, 
 kékes szürke és világos topáz)
 501859  per  készl  ..........................  9.080,— 

 Alkoholos fi lc 

Vonalvastagság: kb. 1 mm
Szín: fekete
 50139090  per  db  .............................  460,— 

Tollak
(Cikkszám 301600.. fehér-01, világossárga-11)

Kakastollak - natúr
(Cikkszám 301601)

át száradni hagyjuk. 4 A krétafes-
tékkel tetszés szerint lefestjük, az 
arcot alkoholos fi lccel felrajzoljuk. 
5 Színben hozzáillő tollakat ragasz-
tunk fel.

 Vinilkesztyű / védőkesztyű 

Puha vinil, ez az alapanyag latexmentes és 
teljesen szintetikus termék. Bal és jobb kézen 
is hordható. Nagyon elasztikus és varrás-
mentesen öntött, a poliuretán belső réteg 
megkönnyíti a fel- és lehúzást. Púdermentes 
és lebontható USP-kukoricakeményítőből. 
Alkalmas minden fi nomérzésű munkához a 
profi - és hobby területén. Nem steril.
Méret:  S / 7“, ideális gyermekkézre
 200703  100 db/ cs.  ........................  2.190,— 
Méret: M / 8“
 200704  100 db/ cs.  ........................  2.190,— 
Méret: L / 9“
 200705  100 db/ cs.  ........................  2.190,— 

Munkaalátét, edény a keveréshez, spakli 
a keveréshez, víz, ragasztóanyag

SZERSZ ÁMOK

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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