
ZSÍRKŐ

Zsázsa-csiga

SZÍVBŐL

Kreatív
ajándékok

A kertben a gyógyfű-csiga már
régóta közkedvelt. Most egy zsá-
zsa-csiga is helyet talál a anya, apa
vagy nagymama ablakjában. 
1 Kezdetnek a kő felületét a félkör-
ráspollyal minden oldalról megmun-
kálni. 2 Most egy ceruzával a csigát a
felületre rárajzolni. A csiga mélyedé-
seit egy kis ráspollyal darabról dara-
bra kell kidolgozni. A kerekítéseket a
legjobban egy favésővel lehet
elkészíteni. 3 Először egy száraz csis-
zolópapírral a csiga minden oldalát kia-
dósan átcsiszolni. Később vízzel és
vizes csiszolópapírral (először 180-
as utána 320-as szemcsenagyságú-
val) továbbcsi-szolni. Amint ezáltal
egy tejszerű zsírkő-víz keverék kia-
lakul, ismét friss vizet tenni a zsír-

kőremajd továbbcsiszolni. Minél töb-
bet csiszoljuk, annál simább a vége-
redmény. 4 A csiga mélyedéseket
nem kell lecsiszolni - ide kerül elős-
zör vatta majd zsázsamagvak. A
magvakat rendesen bevizezni és
innentől kezdve naponta öntözni. 
5 Vége zetül egy pamutkendővel és
zsírkőolajjal bedörzsölni. Már kész
is a zsázsa-csiga, amely kreatív,
hasznos és mutatós is egyszerre! 

A minőségi és gyermekbarát anyagok
nálunk elsőbbséget élveznek

A zsírkövek természetes anyagok és ezáltal
teljes egészében alkalmasak a gyerekekkel
való feldolgozásra. Évek óta folyamatosan
ellenőrzik a minőségét és anyagtartalmát a
köveknek. Az azbesztmentességet az
Elektromikroszkópia központja garantálja. 

ALAPANYAG
Zsírkő
(Pl. Cikkszám 8274) lásd főkatalógus 148. oldal

Vatta
(Cikkszám 7640) lásd főkatalógus 336. oldal

Zsírkőolaj
(Cikkszám 8280) lásd főkatalógus 148. oldal

Zsázsamagvak 
Pamutkendő

SZERSZÁMOK
Félkörráspoly
(Cikkszám 3438) lásd főkatalógus 112. oldal

Ráspoly 8-részes
(Cikkszám 3482) lásd főkatalógus 149. oldal

Szabványos favésőkészlet 4-részes
(Cikkszám 3480) lásd főkatalógus 113. oldal

Száraz csiszolópapír szemcse 150
(Cikkszám 3556) lásd főkatalógus 112. oldal

Nedves csiszolópapír szemcse 180 és 320
(Cikkszám 3550 und 3551) lásd főkatalógus 113. oldal

A Winkler-zsírkőolaj egy technikailag tiszta,
oldószermentes polírolaj és ezáltal teljesen
jelentéktelen (Pl.: sokféle arckrémhez hasz-
nálják). Az olaj a színt és a márványozást
jobban előtérbe helyezi és a fényét tartósab-
ban megtartja. 

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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