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Mozaik Nano

A legkisebb kerámialap a világon! Készítse el
saját mozaikját. Ezekkel a kicsi lapokkal az ön
ötleteinek semmi nem szab határt. Mindegy,
hogy ékszer, kép vagy fadoboz. Egyszerűen
alkalmazható.

TIPP: egy csipesz segítsé-
gével sikerülhetnek 
a legszebb minták.

Zománcozott, 3-féle színben, 
7 g/doboz, méret: 3 x 3 x 2 mm

Színek + számok: fehér/sárga árny.-11, 
piros árny.-30, zöld árny.-50, kék árny.-60, 
színesen kevert-99
A színek számát kérjük megadni!

8361 .. kb. 300 db/cs..............................840,—

E
lk

é
s
z
ít

é
s
i 
m

in
ta

Ragasztás szerelés tömítés - UHU

High-Tech sűrű ragasztó 
-helyettesíti a hagyományos 
szerelőragasztót, szilikont 
és akrilt. Kül- és beltérre 
egyaránt, permanensen 
elasztikus és nem zsugo-
rodik, résáthidaló és korri-
gálható. 100% vízálló, 
időjárás és UV-álló, gomba-
gátló és hőmérsékletálló 
-40° C-tól +100° C-ig és 
festhető a kiszáradás után. 
Alkalmas fém, fa, kő, beton, 
tükör, üveg, kerámia, parafa, 
PVC, ABS, styrodur, stb. 
Oldószermentes.

Mennyiség: 50 g/tubus

19704 per db.......................................1.420,—
10 db-tól...................................1.390,—

Mozaik fugaanyag 

Jól feldolgozható 
fugaanyag, A 
keverési arány 
mintegy 1 rész 
víz 3 rész porhoz. 
A csomag elegendő 
kb. 30 x 30 cm-es 
területre, színe: fehér.

8352 250 g/cs. ....................................400,—

Hungarocell madár

Kertbe, teraszra, stb. 
Festeni, ragasz- 
tani, nemezelni,
Patchwork-höz,
szalvétatechnikához
és sokminden máshoz.

Méret: kb. 8 x 9 cm

76201 per db..........................................270,—

FINOM MUNKA
NANO MOZAIKKAL

Számos,
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ALAPANYAG
Mozaik Nano kül. színekben
(Cikkszám 8361..) lásd jobbra

Ragasztás szerelés tömítés UHU
(Cikkszám 19704) lásd lent

Hungarocell madár
(Cikkszám 76201) lásd lent

Fa - kártya / fényképtartó félgömb
(Cikkszám 1524) lásd főkatalógus 79. oldal

Fa - kártya / fényképtartó kocka
(Cikkszám 15241) lásd főkatalógus 79. oldal

Mozaik - fugamassza
(Cikkszám 8352) lásd lent

SZERSZÁMOK
Csipesz 
(Cikkszám 33502) lásd főkatalógus 154. oldal

Művészi festőkés, 4. fajta
(Cikkszám 28643) lásd főkatalógus 363. oldal

1 Vigyük fel a tárgy felületére az

UHU – ragasztás-szerelés-tömítés

szilikonragasztót egy festőkéssel.

Tegyünk rá egy csipesszel dara-

bonként nano mozaikköveket és

hagyjuk megszáradni. 2 A teljes ki -

száradás után fugázzuk ki a csoma-

goláson található leírás szerint majd

tisztítsuk meg. A madár kiválóan

alkalmas kerti dekorációnak. Ehhez

a legjobb, ha leszúrunk egy pálcát is. 

Elkészítési minta

A teljes mozaikkínálatunkat és különböző
megmunkáló szerszámokat a főkatalógusunk
205 - 214. oldalain talál.

Új!Új!

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


