
1 Fessünk le kartonkorongokat pla-
kátfestékkel (pl.: világoszölddel) és 
hagyjuk megszáradni. 2 Készítsük 
elő a festékcentrifugát és a festő-
köpenyt, töltsük bele a festéket az 
üres üvegbe és higítsuk meg vízzel. 
3 Rögzítsünk a korongok hátoldalára 
ragasztólapokat és ragasszunk be 
annyi korongot a centrifugába, ameny-
nyi csak lehetséges. Csepegtessük 
be a festéket (pl.: sárgát) és tekerjük 
a kart erősen addig, amíg a festék el 
nem oszlott. Hagyjuk a korongokat 
megszáradni közvetlenül a centri-
fugában. A száradást felgyorsíthat-
juk egy hajszárítóval. Most csepeg-
tessük be a következő színet (pl.: 

A gyerekek szeretik a festékcentrifugát! Itt különböző nagy-
ságú kartonkorongok készülnek, színes fagyöngyökkel díszít-
ve egy csodás fali dísz válik belőle. 

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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narancsot), tekerjük meg és hagyjuk 
megszáradni. Ugyanígy a harmadik 
színnel (pl.: magenta) is. A ragasz-
tólapokat maradéktalanul el tudjuk 
távolítani. 4 Kössünk egy hurkot 
pamutzsinórból és fűzzünk rá fa-
gyöngyöket. A színes kartonkoron-
gok hátoldalára ragasszunk zsinórt 
ragasztószalaggal.
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Rendeljünk festőköpenyt!

Festőköpeny - CREALL
(Cikkszám 500670, 500671, 500672, 500673)
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TIPP
Patafi x ragasztólapok - UHU 
(Cikkszám 400053)

Ragasztószalag

SZERSZÁMOK

 FESTÉS FESTÉKCENTRIFUGÁVAL

Színes 
festékkorongok

EALL

10 20 48 51

 Festék centrifuga 

Lenyűgöző módon csodás műalkotások 
készíthetőek. A centrifugális erő hatására 
szép minták keletkeznek, eltérő fordulatszám-
mal csodás hatások alakulhatnak ki. Már az 
óvodában is használható. Kézreálló, könnyen 
szállítható kivitel. A szerkezete műanyag, 
ezáltal könnyű tisztítani. A levehető szegély 
megakadályozza a festék kifolyását. A csodás 
eredményekhez plakát- vagy akrilfestéket 
ajánlunk, amelyek tetszés szerint higíthatóak 
és az adagolóüveggel vagy ecsettel vihetőek 
fel a felületre. 
TIPP: Lehetőleg sima papírt / kartont 
          használjunk. Öntsünk rendszeresen 
          olajat (varrógépolaj) a nyílásba és     
          olajozzuk a forgó részeket is.

Papírméret: Ø kb. 32,5 cm-ig
Festékestál: Ø kb. 37 cm
Magasság: kb. 23 cm
Teljes hossz: kb. 55 cm
 500662  per  db  ............................  36.270,— 

 Plakátfesték - JOVI 
 Kiváló vízbázisú temperafesték, 
vízzel a kívánt állagúra keverhető, 
nagyon magas festőanyagtartalom, 
nagy takaróképesség, nagyon kiadós 
és gyorsan szárad, nem rakódik le az 
aljára, EU normának megfelelő EN 
71 / 3. 3 éves kortól ajánlott.

Színek + számok:
sárga-10, narancs-20, magenta-48, v.zöld-51, 
A színek számát kérjük megadni! 
 501280 ..  500 ml/üveg .....................  1.170,— 

Korong - karton
Erős kartonból, 
jól festhető.
Szín: mindkét
 oldal fehér
Vastag.: 825 g / m²

Méret: Ø kb. 6 cm 
 400143  per  db  ...................................  60,— 
Méret: Ø kb. 9 cm
 400144  per  db  ...................................  70,— 
  10   db -tól ...............................  60,— 

 Söralátét 

 Nyomtatlan, 
saját elkészítéshez.
Méret: Ø 10,7 cm 
 400765  100 db/ cs.  ........................  1.830,— 

Fagyöngykeverék - színes
(Cikkszám 700017, 700327)

Baumwollkordel - Ø 1 mm 
(Cikkszám 700738.. v.zöld-51 vagy különböző színek)


