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SZERSZÁMOK
Művészi - festőkés 4. és 8. fajta
(Cikkszám 28643 és 28644) lásd főkatalógus 289. oldal

Szike / Precíziós - barkácsszike
(Cikkszám 33041) lásd főkatalógus 132. oldal

Crakle - klopfoló
(Cikkszám 83774) lásd főkatalógus 185. oldal

Konyhai törlőkendő

ALAPANYAG
Crakle - mozaiklapok különböző színekben
(Cikkszám 8374..) lásd főkatalógus 184. oldal

Crakle - mozaikkövek 
kül. méretben és színben
lásd főkatalógus 184. oldal

UHU szilikonragasztó ragasztás-szerelés-tömítés
(Cikkszám 19704) lásd főkatalógus 185. oldal

Mozaik - fugamassza 
(Cikkszám 8352) lásd főkatalógus 183. oldal

Acélgyapjú
(Cikkszám 8808) lásd főkatalógus 185. oldal

Üvegtányér, műanyag tojás és golyó, hungarocell-
formák ,farészek stb.

CRAKLE MOZAIK

Az agyagedények 
mozaikot hoznak

1 A Crakle-mozaiklapot egy tálcára
tenni és a fóliát egy szikével átlósan
kivágni. Egy hosszú festőkéssel a
Crakle-mozaikot megfogni és eny-
hén ide-oda mozgatni. Eközben
kisebb darab Crakle-mozaikok is
keletkeznek. 2 A munkadarab egy
részét szilikon ragasztóval kb. 1 mm
vastagságban bekenni. A hegyes
festőkéssel elkenni. 3 Végezetül
Crakle-mozaikdarabokat rátenni és
Crakle-klopfolóval enyhén megütögetni
úgy, hogy az üveg még kisebb dara-
bokra törjön. Hagyjon az éleknél 4 mm
széles peremet, hogy később könnyeb-
ben tudja kifugázni. A maradék, rászá-
radt szilikont szikével eltávolítani. Így
továbbdolgozni amíg el nem készül
a munkadarab. Figyelem: a Crakle-
mozaiknak mindig a színezett olda-
lával lefelé kerül a tárgyra, ez azt
jelenti, hogy a szilikon ragasztóra
kell ráhelyezni. Ezt az oldalt ön
megismeri, ha a Crakle-mozaikot az
oldalával a fény felé fordítva nézni
meg. 4 A szilikon ragasztót egy-két
órán át (hőmérséklettől függően) szá-
radni hagyni. A fugamasszát dara
állagúra keverni és mindkét felüle-
tet bekenni. A melléfolyt fugamasz-
szát azonnal egy konyhai törl-
őkendővel letörölni. A fugamasz-
szát tizenkét órán át száradni hagy-
ni. Végezetül a felületet acélgyapjú-
val fényesre csiszolni. 

Műalkotás, mintha profi készítené. Közben olyan
elképesztően egyszerű. Nem csak műanyag for-
mát, hungarocellt, keretet stb. lehet megmunkálni.
Pakolja ki a régi csészéjét, poharát, vázáját és más
tárgyakat a szekrényből - most feldobjuk őket!

3 4

1 2

lásd alább: Fénygömb
Egyszerű műanyag formák (lásd főkatalógus
421-423. oldal) átalakulnak egyedülálló, világí-
tó dekorációs darabbá és csodálatos légkört
teremtenek. Ehhez készítsen, a “bekrekkelés”
előtt, az Embossing hőlégfúvóval vagy fúrás-
sal, egy lyukat a műanyag formába. Ebbe a
lyukba kell később az égősort befűzni. 
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