
ALAPANYAG

1 Ahhoz, hogy többszínű korongo-

kat kapjunk, különböző méretű

szaggatóformákat készítsünk elő.

Tartólapnak használhatunk egy

fémformát. A kis szaggatóformákat

helyezzük úgy a nagyobbakba,

hogy az egyik oldalon keskenyebb,

a másik oldalon szélesebb perem

maradjon, ezáltal egy különlegesen

rafinált minta alakul ki. 2 Most tölt-

sük meg a formát különböző színű

Colouraplast granulátummal. Figye -

lem: ne legyen magasabb 3 - 5 mm-

nél. Ehhez használjunk teáskanalat,

a nyéllel el tudjuk rendezni a granu-

látumot a keskeny részeknél. Miután

megtöltöttük, húzzuk ki óvatosan a

belső formát úgy, hogy már csak a

külső forma tartsa a granulátumot.

Ezzel a módszerrel töltsünk meg

több szaggatóformát is egymás

mellé. 3 A Coloura plast kb. 180 ºC -

on olvad. Mivel nem minden sütő

egyforma, ki kell tapasztalni az opti-

mális hőmérsékletet. Toljuk be a

megtöltött fémformát a sütőbe. Az

olvasztási eljárás kb. 15 percig tart.

Ha az alapanyag túl forróvá válik,

akkor ezt egy kellemetlen szag

érzékelhetővé teszi. Amint kialakul

egy egyenletes, síma felület, kész

az eljárás. Vegyük ki a sütőből egy

konyhai kesztyűvel vagy edényken -

dő vel a formát és helyezzük egy

tűzálló alátétre lehűlni. Most oldjuk ki

a korongokat a fémformából. Ezzel a

módszerrel készítsünk annyi koron-

got, amennyi szükséges. A felület

éles peremének az eltávolításához

helyezzük a kész korongot ezzel az

oldallal felfelé a fémformára.

Hevítsük fel a sütőben mégegyszer

addig, amíg ezek az élek el nem

olvadtak. Hagyjuk ismét lehűlni. 

4 Fúrjunk lyukakat egy vékony fúró-

val két pontosan egymással ellenté-

tes oldalakon. Elkészítéstől függően

az alsó, kis korongokra csak egy

lyuk szükséges. 5 Egy nylonszállal

rögzítjük a dekorkorongokat is egy-

mással valamint a fémspirállal is. A

csomókat még rögzíthetjük ragasz-

tóval is. Alternatívaként használha-

tunk még kulcstartó fémkarikákat is.  

TIPP
A gyerekek a Colouraplast-tal csak felnőttek
felügyelete és leírása mellett dolgozhatnak.
Betölthetik a granulátumot a formába és
izgalommal nézhetik, hogyan változik meg
az alapanyag hő hatására. 
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Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Tavaszi katalógus 2012

A Colouraplast egy veszélytelen műanyag (joghurtospohár-
hoz hasonló), amelyet a sütőben megolvasztunk. Itt egy
napfényfogó készül ebből a csodálatos alapanyagból.

COLOURAPLAST

Fogd meg
a fényt! 

Díszítőelem spirál

Ezzel a stabil fém-
formával kínáljuk az
optimális alapformát
az ön egyedi függő-
díszéhez, Adventi 
naptárához, szél-
csengőjéhez, stb. 

Méret: Ø kb. 22 cm
Mag.: kb. 15,5 cm

Márciustól ismét szállítható!

65542 per db ................................1.860,—

Colouraplast - granulátum

Mindegyik csomaghoz 
egy részletes leírás tartozik!

Színek + számok: 
színtelen-00, fehér-01, napsárga-16, arany-18, 
narancs-20, közepes piros-35, sötétpiros-39,
világoszöld-51, sötétzöld-59, halványkék-61,
sötétkék-69, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
8012 .. 200 g / műanyag doboz......1.200,—

Colouraplast - granulátum 
(Cikkszám 8012.. sárga-16, v.zöld-51, sötétkék-69) lásd fent

Szaggatóforma - kör profi készlet
(Cikkszám 84099) lásd főkatalógus 2011 / 12  176. oldal

Colouraplast - fémforma
(Cikkszám 81135) lásd főkatalógus 2011 / 12  344. oldal

Perlonszál / Nylonszál
(Cikkszám 70313) lásd főkatalógus 2011 / 12  518. oldal

Alternativa: 
Kulcstartó karika
(Cikkszám 71183) lásd főkatalógus 2011 / 12  227. oldal

Fúró, sütő, teáskanál, edénytörlő kendő
vagy konyhai kesztyű


