
NAGYON EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN

Tippek és trükkök a 
porcelán- és üvegfestéshez

1 A festés előtt nagyon fontos az
üveg- és porcelántárgyak alapos
megtisztítása. Kézi mosogatószerrel
és szivaccsal tisztítsuk meg alaposan
az egész felületet, majd hagyjuk
megszáradni. Biztonság kedvéért tör-
öljük át mégegyszer higítóval (pl.:
MARABU - Tisztító & higító cikk szám
78306) vagy alkohollal. Min den
lefestendő felületnek tisztának és
zsírmentesnek kell lennie, csak így
garantált a festék tartóssága! 

2 A festéket keverjük fel jól, a tollat
rázzuk fel erősen és pumpáljuk
addig, amíg a hegy meg nem töl -
tődik teljesen festékkel. Most kez -
dődhet. Szabadjára engedhetjük a
kreativitásunkat, mindegy, hogy fes -
tősablonnal vagy szabad kézzel
festünk. Ha filctollal dolgozunk,
akkor ne rajzoljunk mégegyszer a
már megszáradt festékre, mivel a
filctoll hegye összeragadhat és így
használhatatlanná válik.

3 Mielőtt a kidiszített tárgyak hasz-
nálatkészek lesznek, kb. 3 napig
hagynunk kell teljesen kiszáradni. A
száradási idő lerövidítése érdeké-
ben a festett objektumokat bete het -
jük a sütőbe is 30 percre 100 °C-on.
A tárgyak így mosogatógépállóak
lesznek max. 50 °C-ig.

Figyelem: Az Arcopal edények -
nél a mosogatógépállóság nem
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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TIPP
Ügyeljünk arra, hogy ne színezzük be a
vágásfelületet tányérokon, a pohár ivórészét
vagy a pohár, csésze vagy kehely belsejét,
mivel az evőeszköz dörzsölése a festést
megsértheti.felrázni lenyomni rajzolni

ALKALMAZÁS PORCELÁN- ÉS ÜVEGFESTŐ FILCTOLLNÁL



Porcelánfesték - MARABU

A magasfényű porcelánfesték mosogatógépálló
égetés nélkül. Egyszerűen csak kenjük rá a
porcelánra és üvegre, amely por- és zsírmen-
tes, hagyjuk megszáradni, kész! Már egyszerű
technikával is, mint pl.: pecsépnyomás vagy
sablonozás, csodás eredményeket érhetnek el
a kisebb kezek is. Egyedi motívumok termé -
szetesen ecsettel is készíthetőek. Vízbázisú,
szagsemleges és fényhű. Kiválóan kombi -
nálható a Marabu porcelánfestő filctollal.

Ideális a porcelánfestészet minden
technikájához:

Színek + számok:
napsárga-16, narancs-20, málna-33, 
cseresznye-35, rezeda-52, almazöld-53, 
v.kék-61, petróleum-63, enciánkék-65,
ibolyakék-70, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
2218 .. 15 ml/üveg...................................460,—
221818 15 ml/üveg, arany .....................560,—
221892 15 ml/üveg, ezüst...................... 560,—

Porcelán festékkészlet - MARABU

Tartalom::
l 6 üveg egyenként 15 ml Marabu porcelán

festék fehér, napsárga, cseresznye, almazöld,
enciánkék és fekete színekben

l 1 szintetikus szőrecset univerzális-lapos Nr. 8 
l leírás és festési minta

22181 per készlet ................................2.940,—

Domborműpaszta - MARABU

Motívumok készítése domborműpasztával köz-
vetlenül a tubusból porcelánra és üvegre, amely
por- és zsírmentes. Egyszerűen csak rákenni,
száradni hagyni, majd egy ecsettel és Marabu-
porcelánfestékkel kifesteni. A festék enyhe nyo-
mással egyenletesen jön ki a tubusból. A vé-
kony heggyel filigrán motívumok és feliratok is
rajzolhatóak. Mosogatógépálló égetés nélkül,
vízbázisú, szagsemleges és fényhű. 

Színek + számok:
csill. arany-18, csill. ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2216 .. 20 ml/tubus.................................780,—
221690 20 ml/tubus, fekete....................670,—

Porcelánfestő filc MARABU

A Marabu porcelánfestő filc porcelánhoz és
üveg hez 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 vágó -
felületekre 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 sikerül-
nek.
VILÁGUJDONSÁG: Mosogatógépálló égetés
nélkül! - Festeni, száradni hagyni (3 nap), kész!

Kontúrokhoz és filigrán színezéshez & íráshoz.

Porcelánfestő filc 1 – 2 mm - MARABU

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. zöld-56, menta-57,
égszínkék-62, petróleum-63, enciánkék-65,
csill. zafír-66, éjkék-68, ibolyakék-70,
csill. levendula-76, kakao-80, fekete-90,
fényes ezüst-92, csill. ezüst-93
A színek számát kérjük megadni!
2234 .. per db..........................................830,—

Porcelán festő filc 3 – 4 mm - MARABU

Színek + számok:
napsárga-16, mandarin-21, cseresznye-35,
bordó-39, rózsaszín-40, rezeda-52,
égszínkék-62, enciánkék-65, éjkék-68,
ibolyakék-70, kakao-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2236 .. per db..........................................830,—
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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.



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,
hagyjuk megszáradni, kész! Vízbázisú,
szagsemleges és fényhű.

Színek + számok:
fehér-01, sárga-10, narancs-20, piros-30,
pink-43, zöld-50, májuszöld-53, kék-60,
ibolyakék-70, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2380 .. per db..........................................530,—

Tisztító & Higító - MARABU

Ecsettisztító és higító Marabu lakkokhoz, orga-
nikus oldószerbázisú, úgymint segédeszközök,
Marabu-easy marble eszközök ill. más festékek
és lakkok tisztításához.

78306 100 ml/üveg.............................1.270,—

Mini Pecsétnyomók

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 ...............................1.670,—

Alapformák

29452 per készlet ..............................1.670,—

Boldog Karácsonyt

29453 per készlet ..............................1.670,—

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.......................................1.090,—

Pillangók

Mennyiség: 6 kül. motívum
23449 per db.......................................1.090,—

Karácsony

Mennyiség: 9 kül. motívum
23450 per db.......................................1.090,—

Hab tupfolóecset - készlet

Fanyél habfejjel, 4-féle. 

Ecsetméret: Ø kb. 12, 20, 28 és 40 mm

26891 4 db/cs. .......................................400,—

ÜVEGFESTŐ FILCTOLL PECSÉTNYOMÓK & SABLONOK
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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.

16 21 33 35 52
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Elkészítési minta

Elkészítési minta

1. variáció:
A festéket sima felületre kenni, a pecsétnyomót
a színes felületre tupfolni.

A kívánt háttérre tupfolni.

2. variáció:
A festéket fedően a pecsétnyomóra rávinni.


