
ALAPANYAG
Hungarocell golyó - osztható Ø 300 mm
(Cikkszám 76073) lásd balra

Hungarocell golyó Ø 100 mm
(Cikkszám 7613) lásd főkatalógus 238. oldal

Üvegrögök - előnyös csomag
(Cikkszám 7843.. és 7844..) lásd balra

Mozaikragasztó Ultramastic
(Cikkszám 83541) lásd lent

Fugamassza Ultracolor Plus
(Cikkszám 83540) lásd lent

Gipsztál PVC
(Cikkszám 3355) lásd főkatalógus 167. oldal

Műanyag szivacs
(Cikkszám 8596) lásd főkatalógus 166. oldal

Spakli 25 mm
(Cikkszám 3340) lásd főkatalógus 203. oldal

Puha törlőrongy

ÜVEGRÖGÖK RAGASZTÁSA & FUGÁZÁSA

Mozaik műterem

1 Rajzoljuk fel a kívánt színelrende-

zést egy golyóstollal a hungarocell

golyón. 2 Tegyük a golyót egy tányér-

ra vagy egy tálba, hogy a megmunká-

lás közben ne tudjon elgurulni. 3 A

golyó egyik részét kenjük be

Ultramastic mozaikragasztóval majd

tegyük rá az üvegrögöket egyenként. 4
Néhány óra várakozás után a golyó

2. felével járjunk el ugyanígy. Ismét

hagyjuk néhány órát száradni. 5 A

fugamasszát az elkészítési leírás

szerint keverjük ki egy gipsztálba és

egy spakli segítségével dolgozzuk

bele az üvegrögök közé. Rövid szá-

radási idő után töröljük le a felesle-

ges fugamasszát egy nedves szi-

vaccsal olyannyira, amíg az üveg -

rögök tiszták nem lesznek. 6

Hagyjuk ismét néhány órát szárad-

ni és tisztítsuk meg a szivaccsal

ismét. Végezetül polírozzuk meg egy

puha ronggyal. 

Papírmasé - doboz pillangó

Nagyon stabil, 
ideális díszítéshez 
és ajándékozáshoz.

Méret: kb. 8 x 7 cm
Mag.: kb. 4 cm

20960 per db..........................................200,—

Papírmasé - akasztós

Virág
Méret: Ø kb. 7,2 cm
Vast.: kb. 1,4 cm

20980 per db..........................................140,—

Szív 3D
Méret: kb. 6 x 6,5 cm
Vast.: kb. 2,9 cm

20990 per db..........................................250,—

Hungarocell golyó - osztható

2-részes, belseje üreges.

Méret: Ø 200 mm
76071 per db..........................................580,—

Méret: Ø 250 mm
76072 per db.......................................1.120,—

Méret: Ø 300 mm
76073 per db.......................................1.570,—

Üvegrögök - 
előnyös csomag

Színek + számok: kristály-00, sárga-10, 
piros-30, zöld-50, kék-60, kevert-99
A színek számát kérjük megadni!

Méret: Ø kb. 15 – 20 mm, tartalom: kb. 110 db
7843 .. 500 g/cs. .....................................350,—

Méret: Ø kb. 25 – 30 mm, tartalom: kb. 40 db
7844 .. 500 g/cs. .....................................430,—
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Mozaik - ragasztó  
Ultramastic

Kiváló, használatkész 
ragasztóanyag mindenféle 
használatra, diszperziós 
bázisú, megkeményedett 
állapotban magas flexibilitású.

Különösen praktikus, mivel gyorsan szárad, már
néhány óra eltelte után használható, vízálló,
fagyálló. Ragaszt kerámiát, hungarocellt, üve-
get, fát, fémet, sokféle műanyagot, stb.
Praktikus, visszazárható műanyag vödörben,
egy 250 mm-es gömbhöz önnek kb. 1 kg
mozaik ragasztóra van szüksége.

Szín: fehér

83541 1 kg/vödör ...............................1.350,—

Fugamassza Ultracolor Plus

Kiváló fugamassza por 
formában, mindenféle 
használatra, megkemé-
nyedett formában flexibilis, 
szennyeződés lepergető. 
Színe: fehér, gyorsan és 
repedésmentesen szárad, 
már 15 - 30 perccel a 
felvitel után leradírozható 
szivaccsal, vízálló, fagy-
álló, 20 mm-es fugaszéles-
ségig alkalmas. Egyszerűen 
csak vízzel elkeverni. 1 gömbhöz D= 300 mm
kb. 1 kg fugamassza szükséges.

Szín: fehér

83540 1 kg/cs. .......................................800,—
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Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


