
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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Olló és kés
Újságpapír alátétnek, hajszárító, konyhai 
papír, vasaló

megszáradni kb. 2 órán át. 3 Díszít-
sük a motívumot Textil Painter fi lc-
tollal és Fashion Liner festékkel és 
hagyjuk mégegyszer megszáradni. 
4 A festékeket vasaljuk át gőz nélkül, 
pamut hőmérsékleten 3 percig vagy 
előmelegített sütőben 150 °C-on 8 
percig rögzítsük. A textíliát mindig 
kifordítva mossuk és vasaljuk, mo-
sásálló 40 °C-ig. 

Egyedi motívumok előrajzolhatóak a szubli-
málóceruzával / Fantomceruzával (cikkszám 
500128). Ezek a vonalak 2 – 4 nap után 
önmaguktól eltűnnek. 

1 Az 1. és 2. mintát nagyítsuk és 
nyomtassuk ki 160 g / m² vastag má-
solópapírra, majd vágjuk ki. Takar-
juk le a munkafelületet gazdagon 
újságpapírral. Helyezzük rá a kimo-
sott (30 °C-on könnyen kezelhető), 
kivasalt sportzsákot és toljunk a bel-
sejébe egy kartont vagy több réteg 
újságpapírt. 2 Rázzuk fel a Fashion-
Spray-t, fújjunk 2 – 3-szor próbakép-
pen egy semleges felületre (papír), 
helyezzük el tetszés szerint az 
1. sablont és fújjuk rá kb. 30 cm 
távolságból a festéket. Tupfoljuk le 
a felesleges festéket a sablonról 
konyhapapírral óvatosan, majd 
emeljük le a sablont. A táskát szárít-
suk meg hajszárítóval. Helyezzük rá 
a 2. sablont ugyanarra a helyre, majd 
fújjuk le egy másik színnel. Töröljük 
le a sablont, vegyük le és hagyjuk 
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DESIGN RUHAFESTŐ 
SPRAY-VEL

Divatos - 
Gym Bag
A Marabu Fashion-
Spray brilliáns színei 
keverve tubusos fes-
tékkel és fi lctollakkal 
divatos Hipster kel-
lékek alkothatóak és 
fújhatóak. 

 Sporttáska  / Gym Bag

 Zsinórral, 
minta nélkül.
Méret: kb. 37 x 41 cm
Alapanyag: 100 % pamut 
Minőség: 110 g / m2

Szín: natúrfehér 
 500154  per  db  .................................  410,—  
  10   db -tól .............................  350,— 

 Fashion-Spray - MARABU 

Textíliára mókásan ráfújható festék!  
Ideális vékony fújáshoz, sablonozás-
hoz és számos más technikához. A 
brilliáns színárnyalatokat könnyedén 
ráfújhatjuk világos, max. 20 % mű-
szállal rendelkező textíliára, szag-
semleges, fényhű és vízbázisú. 
Rögzítés után mosásálló. 
Rögzítés: vasalással kifordítva pamut
 fokozaton vagy 8 percig 
 150 °C-on a sütőben
Mosásálló: 40 °C-ig

Színek + számok: 
napsárga-16, pirosas narancs-23, piros-30, 
málna-33, pink-43, rezeda-52, menta-57, 
petróleum-58, égszínkék-62, karibi-kék-63, 
tengerészkék-67, padlizsán-70, szilva-75, 
fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501700 ..  100 ml/üveg .................  1.420,— 

Fashion-Liner -
MARABU
Krémesen puha textilfesték tubusban, a 
különleges díszítésekhez és feliratokhoz. Az 
intenzív, matt színárnyalatok és az előkelően 
fénylő hatások könnyedén felvihetőek max. 
20 % műszáltartalmú textíliákra, szagsem-
legesek, fényhűek és vízbázisúak. Rögzítés 
után mosásálló.
Rögzítés: vasalással kifordítva pamut
 fokozaton vagy 8 percig 
 sütőben 150 °C-on
Mosásálló: 40 °C-ig

Színek + számok:
csillogó arany-18, csillogó málna-33, 
csillogó rezeda-52, csillogó karibi-kék-63, 
csillogó lila-74, fekete-90, csillogó ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 501701 ..  25 ml/tubus ....................  970,— 

 Szublimáló- / fantomceruza - JAVANA 

 Előrajzolni szövetre, selyemre, kartonra és 
feszített vászonra - önmagát törli. 
Ceruzavastagság: Ø 8 mm
Ceruzahossz:   133 mm 
 500128  per  db  ..............................  1.020,— 

Másolópapír 160 g / m²
(Cikkszám 400631)

Textil festő 1 – 2 und 2 – 4 mm - MARABU
(Cikkszám 501332.., 501333.. kül. színek)
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Sablon 1 nagyítani 145%-ra
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