
TIPP
Ha valami esetleg félresikerül, a pacát
eltűntethetjük és kijavíthatjuk tisztítóval 
& higítóval. 

A sablonnal történő festésnél jobb, ha 
tompa ecsettel dolgozunk, vegyünk fel 
némi festéket a felesleget csepegtessük le
és óvatosan tupfoljuk be a sablon kivágásait. 

SZEBBEN ELFOGYASZTANI

Kész öröm a szemnek
Üveg- és porcelánfestészet égetés nélkül. Ez a technika min-
denki számára tartogat valamit, mindegy hogy haladó
vagy újrakezdő, szabad kézzel sablonnal vagy pecséttel.

1 A festés előtt az üveg- és porce-
lántárgyak alapos tisztítása nagyon
fontos. Tisztítsuk meg tisztítószerrel
és szivaccsal az egész felületet és
hagyjuk megszáradni. Biztonság
kedvéért tisztítsuk át MARABU -
Tisztító & higítóval vagy alkohollal.
Minden festendő felület tiszta és
zsírmentes kell hogy legyen, csak
így garantálható a festék tartóssá-
ga! 2 A festéket keverjük meg jól ill.
a filctollat rázzuk fel erősen addig

és pumpáljuk addig, amíg a hegy fel
nem töltődik teljesen tussal. Most
végre elkezdődhet és a kreativitá-
sunkat szabadon engedhetjük. Ha
filctollal dolgozunk, akkor nem sza-
bad a már megszáradt festékre rá -
festeni, különben előfordulhat, hogy
a hegy ráragad és ezáltal használ-
hatatlanná válik. Ügyeljünk arra,
hogy ne fessünk le vágási felületet
tányéron, ivórészt poháron, poha-
rak belsejét, csésze vagy tálka

evőfelületét, mivel az evőeszközzel
megsérthetjük a festéket. 3 Mielőtt
a tárgyak használatkésszé válnak,
kb. 3 napig hagyni kell őket meg-
száradni. A száradási idő lerövidíté-
se érdekében betehetjük a festett
tárgyat 30 percre 100 °C-on a sütő -
be is. 4 A tárgyak most mosogatógép-
állóak max. 50 °C-ig. Arcopal edény-
nél a mosogatógépállóaság nem meg   -
adott. 

Kérjük vegye figyelembe, 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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Porcelánfestő filc 1 – 2 mm - MARABU

A Marabu porcelánfestő filc porcelánhoz és
üveghez egy magasfényű porcelánfestő toll, 
ami a mosogatógépállóságát égetés nélkül
garantálja. A porcelánt festés előtt mindenféle-
képpen tisztítani vagy tiszító & higítóval tisztíta-
ni. A festéket egyszerűen felfesteni, ne vágófelü-
letekre vagy edény belső részére, száradni
hagyni és készen is van. Szagsemleges festék
vízbázison, gyerekeknek is különösen ajánlott. 
A filc praktikus kezelésével nagy és kis művé -
szeknek a legszebb porcelánmunkák sikerülnek.
- VILÁGUJDONSÁG Mosogatógépálló égetés
nélkül! - Festeni, száradni hagyni (3 nap), kész! 
Kontúrokhoz és filigrán színezéshez & íráshoz.

Színek + számok:
napsárga-16, fényes arany-18, csill. arany-19,
mandarin-21, cseresznye-35, csill. piros-36,
bordó-39, rózsaszín-40, csill. rózsaszín-46, 
rezeda-52, alma-53, csill peridot-56, menta-57,
égszínkék-62, petróleum-63, encián-65, 
csill. zafír-66, éjkék-68, ibolyakék-70, csill.
levendula-76, kakaó-80, fekete-90, fényes
ezüst-92, csill. ezüst-93
A színek számát kérjük megadni!
2234 .. per db..........................................890,—

Porcelánfestő filc 3 – 4 mm - MARABU

Sűrű színfelvitelnél, mintha ecsettel festenénk.

Színek + számok:
napsárga-16, mandarin-21, cseresznye-35,
bordó-39, rózsaszín-40, rezeda-52, égszínkék-62,
encián-65, éjkék-68, ibolyakék-70, kakaó-80,
fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2236 .. per db..........................................890,—

Porcelán - gyertyatartó

Méret: kb. 6,8 x 6,8 x 6,8 cm
Nyílás: Ø kb. 4 cm
Mélyedés:  kb. 1,2 cm

22166 per db..........................................590,—
6 db-tól........................................500,—

Porceláncsésze

Fehér, robosztus 
porceláncsésze 
lendületes füllel. 
Festhető, szalvé-
tatechnikához, stb.

Méret: Ø 7,8 cm
Mag.: 9,8 cm

2217 per db..........................................450,—
48 db-tól......................................330,—

Üvegfestő filctoll 1 – 2 mm - MARABU

A magasfényű üvegfesték a filctollból mosogató-
gépálló égetés nélkül. Egyszerűen csak rajzol-
junk rá a por- és zsírmentes üvegfelületre, hagy-
juk megszáradni, kész! Vízbázisú, szagsemle-
ges és fényhű.

Színek + számok:
napsárga-16, mandarin-21, málna-33, 
cseresznye-35, rezeda-52, sötétzöld-59, 
petróleum-63, éjkék-68, ametiszt-70, 
fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2380 .. per db..........................................890,—

Festősablon öntapadó 

Kicsi, öntapadó sablonok, minőségi szivaccsal
az akril-, textil- és porcelánfestékek sablonozá-
sához. Kiválóan alkalmazhatóak fán, terrakot-
tán, papírmasén, papíron, üvegen, porcelánon,
textílián és fémen.

Sablonméret: DIN A5

Barátok

Mennyiség: 10 kül. motívum
23448 per db.......................................1.160,—

Pillangók

Mennyiség: 6 kül. motívum
23449 per db.......................................1.160,—

Mini pecsétnyomó 

A Marabu-Mini pecsétnyomók kiváló minőségű,
finom pórusú habból készültek. Sokoldalúan
alkalmazhatóak textílián, falakon és bútoron.
Nyers hátterekhez is használható.

Motívumméret: kb. 3 – 4,5 cm

Állatok

29451 per készlet ...............................1.790,—

Alapformák

29452 per készlet ..............................1.790,—

Üvegpohár - Potmania

Üvegvastagság: kb. 3 mm

Méret: Ø kb. 6,5 cm, magasság: kb. 6,5 cm
78335 per db..........................................140,—

6 db-tól........................................110,—

Méret: Ø kb. 9 cm, magasság: kb. 8,5 cm
78331 per db..........................................270,—

6 db-tól........................................240,—

Méret: Ø kb. 12 cm, magasság: kb. 11 cm
78336 per db..........................................410,—

6 db-tól........................................380,—

Üvegtányér - kerek

Üvegvast.: kb. 4 mm

Méret: Ø kb. 15 cm
78319 per db..........................................540,—

6 db-tól........................................480,—

Méret: Ø kb. 20 cm
78371 per db..........................................740,—

6 db-tól........................................680,—

Tisztító & higító - MARABU

Ecsettisztító és higító Marabu 
lakkokhoz, organikus oldószer-
bázisú, úgymint segédeszközök, 
Marabu-easy marble eszközök 
ill. más festékek és lakkok 
tisztításához.

78306 100 ml / üveg ............................1.370,—

Porcelánfesték - MARABU

A magasfényű porcelánfesték 
mosogatógépálló égetés nélkül. 
Egyszerűen csak kenjük rá por-
celánra és üvegre, amely por- 
és zsírmentes, hagyjuk megszá-
radni, kész! Már egyszerű techni-
kával is, mint pl.: pecsétnyomás 
vagy sablonozás, csodás eredményeket érhet-
nek el a kisebb kezek is. Egyedi motívumok ter-
mészetesen ecsettel is készíthetőek. Vízbázisú,
szagsemleges és fényhű. Kiválóan kombinálha-
tó a Marabu porcelánfestő filctollal.

Színek + számok:
napsárga-16, narancs-20, málna-33, 
cseresznye-35, rezeda-52, almazöld-53, 
világoskék-61, petróleum-63, enciánkék-65, 
ibolyakék-70, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2218 .. 15 ml / üveg .................................500,—
221818 15 ml / üveg, arany .....................600,—
221892 15 ml / üveg, ezüst......................600,—


