
Mozaikgömb barna „márvány“ 
1 A műgyanta mozaikot oszzuk fel

kis háromszögekre. A legjobban ezt

egy harapófogóval tehetjük meg. 

2 Most tegyünk darabonként moza -

ikragasztót a Florino gömbre és

azonnal kezdjük el a ragasztást. Mivel

a porcelán a ragasztó nedvességét

azonnal felszívja, így nagyon gyor-

san megszárad. A ragasztásnál arra

mindenképpen ügyeljünk, hogy a

fuga szélessége maximum 2-3 mm

legyen, mert akkor nem szép külső

alakul ki. 3 A ragasztó teljes megszá-

radása után elkezdhetjük a fugázást.

A fugamasszát keverjük be a cso-

magoláson leírtak szerint, vigyük fel a

felületre és dolgozzunk vele tovább.

4 Rövidítsük le a dekorációs fémrudat

és tűzzük bele a Florino gömbbe. 

Kiváló minőségű porcelán alapnak az egyedülál-
ló barkácsmunkákhoz. Hogy mozaikkal, szalvéta-
technikával vagy akrilfestékkel készítjük el, diva-
tos kövek, gömbök vagy szívek készülhetnek. 

PORCELÁN KINTRE ÉS BENTRE

Florinoval 
át a tavaszon

Florino - golyó 

Ø kb. 10,5 cm, 
furat: Ø 3 mm, 
feltűzni, 
távtartó gumigyűrűvel

66824 per db..........................................880,—

Florino - golyó

Ø kb. 4 cm, furat: Ø kb. 3 mm

66813 per db..........................................110,—

Ø kb. 5 cm, furat: Ø kb. 3 mm

66814 per db ........................................160,—

Florino - szív

Méret: kb. 7 x 3 cm, 
Lyuk felakasztani (Ø 3 mm)

66821 per db..........................................430,—

Florino - kő

Méret: kb. 11 x 7 x 3 cm

66822 per db..........................................440,—

Méret: kb. 16 x 10 x 4 cm

66823 per db.......................................1.070,—

További Florino - termékeket és pálcákat a
főkatalógusunk 457. - 458. oldalain talál. A
Florino-t csodásan lehet kombinálni Acrybello
részekkel lásd főkatalógus 454. - 456. oldal
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ALAPANYAG
Florino - golyó
(Cikkszám 66824) lásd lent

Dekorációs fémrúd szívvel
(Cikkszám 66403) lásd főkatalógus 458. oldal

Műgyanta - mozaik „márvány“
(Cikkszám 8369.. barna-80) lásd főkatalógus 203. oldal

STANGER Mozaikragasztó
(Cikkszám 19182) lásd főkatalógus 200. oldal

Mozaik - fugamassza
(Cikkszám 8352) lásd főkatalógus 200. oldal

A piros-fekete gömbnél, a Crackle- 
és Matrix-mozaikkal, a fugamasz-

szát befestettük fekete élelmiszer-
festékkel (Cikkszám: 198990 
lásd főkatalógus 331. oldal). 

Megtalálja a letöltések menüpontban
www.winkleriskolaszer.hu
Barkácstippek / Dekoráció

VIDEÓ Florino

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból


