
SZÍNJÁTÉKOK

Kreatív
márványozás

Csodás hatások
és lenyűgöző 
minták készíthe -
tőek a már vány -
festék segítségé-
vel. Merüljön el a
márványozás le -
nyű göző világában!

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2011-03



Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2011-03

1 Előkészítés: Töltsük meg az edényt

bőven vízzel (ne legyen túl hideg). Az

edény olyan mély legyen, hogy a már-

ványozandó tárgyat teljesen el le hes -

sen süllyeszteni. Szúrjuk fel a tárgyat

egy fanyársra. Az első színből cse-

pegtessünk 10 cseppet közvetlenül

az üvegből a víz felületére. Egy zárt

festékfelület alakul ki. A következő

festékekből csepegtessünk egymás

után néhány cseppet a közepébe.

Az ideális a 2 – 4 színárnyalat.

2 Húzzuk szét a kialakult festékka-

rikákat egy fanyárssal (oldalra,

befelé, kifelé, spirálban). Kialakul, at -

TIPP
� Tartsuk tisztán a kesztyűket terpentin 
pótló higítóval, hogy ne kerüljön folt a 
márványozott tárgyakra. 

� A színintenzitás függ a víztároló edény
nagyságától és a belecsepegtetett festék-
mennyiségtől. Teszteljük le előbb kisebb 
darabokon, hogy mi tetszik a legjobban,
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SZERSZÁMOK
Nyárs - bambuszfa
(Cikkszám 16018) lásd főkatalógus 83. oldal

Különböző méretű edények
esetl. védőkesztyű
lásd főkatalógus 160. oldal

ALAPANYAG
Marabu márványfesték Easy Marble 
(Cikkszám 2353 .. sárga-10, narancs-20, 
rubinpiros-32, v.kék-61) lásd főkatalógus 336. oldal

Hungarocell szív
(Cikkszám 7609) lásd főkatalógus 239. oldal

Műanyag tojás
(Cikkszám 741501) lásd főkatalógus 233. oldal

Akasztó
(Cikkszám 7421) lásd főkatalógus 233. oldal

Terpentin - pótló higító
(Cikkszám 28804) lásd főkatalógus 362. oldal

tól függően, hogy hányszor húztuk,

egy durvább vagy finomabb minta.

Ritkábban dolgozzunk, mivel minél

frissebb a festék, annál szebb az

eredmény. 

3 Most a nyársra húzott tárgyat márt -

suk be lassan a festékrétegen át a

vízbe. Közben rátapad a filmréteg,

amely a víz felületén úszik, a tárgyra.

Ezután gyorsan húzzuk ki ismét

függőlegesen, hogy ne történjen fes -

tékrétegeződés. Mielőtt kihúzzuk a

festéket el is fújhatjuk. 

4 Mielőtt belemártjuk a következő

tárgyat, tisztítsuk meg alaposan a

víz felületét. A felesleges, régi festék -

réteget egyszerűen lehúzhatjuk egy

darab papírral a víz felületéről. 


