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BARKÁCSTIPP
Tavaszi katalógus 2012

TIPP
Számos értékes információt talál a webolda-
lunkon: Letöltések & szolgáltatásokban bar-
kácstippek alatt fazekasság - brossúra:
Munka agyaggal

TERMÉKEK

1000 °C 1100 °C 1200 °C

1000 °C 1150 °C 1200 °C

1000 °C 1100 °C 1200 °C

1000 °C 1100 °C 1200 °C

1 – 2 %
7 – 14 %

Égésveszteség
Vízfelvétel

3 – 5 %
4 – 8 %

5 – 7 %
1 – 4 %

1000 °C 1100 °C

264

395

369

364

366

Creaton - építőmassza
25 % samott 0 – 0,5 mm 

Ideális a kézzel való modellezéshez, kisebb
és közepes méretű munkákhoz kb. 8 mm
falvastagságig, ideális iskolai agyag vékony
samottartalommal, 10 kg / tömb.

Cikkszám....Megnevezés......................Szín

8506 Creaton 264 .............fehér / v.krém
8505 Creaton 395..........................sárga
8508 Creaton 369 ..........................lazac
8507 Creaton 364 ..........................piros
8509 Creaton 366 .............barna / fekete

Barnakő / mangándioxid MnO2

Vízzel összekeverni, száraz 
egyszer égetett kerámiára 
rákenni. Szép domború hatá-
sokhoz a felesleges barnakövet 
vizes szivaccsal eltávolítani. 
Égésfok: kb. 1100 - 1200 °C

8560 1000 g ................................1.320,—

Bivalypác / Fény

Alkalmas számtalan 
használatra: ápoláshoz, 
fényezéshez, védelem 
és festés fához (nyers 
vagy kész), linóleum, 
parafa, műanyag, zsírkő, tégla, 
gipsz, bútor, bőr, faragások, képkeretek pati-
nálásához. A felület természetes kinézetet
kap, egy szép, meleg viaszfényt, kosz- és
vízlepergető, mégis légáteresztő és a tisztí-
táshoz vizesen lemosható. Bivalypác / fény-
es pamutronggyal dolgozható fel.

199500 500 ml / tégely, színtelen ....2.160,—

Porglazúr fényes 
Húsvétzöld KGG 115

Félig takaró, intenzív
zöld. Vastagabb réteg 
fevitele ajánlott. Érzékeny 
párologtatáskor. 
Közepes folyásérték. 

85328 1 kg .....................................4.920,—Elkészítési minta

Építő-
massza

ki-
szállítással

10 kg tömb 3.000,—

30 kg-tól 
per fajta / szín 2.520,—

1.000 kg-tól 
per fajta / szín 2.070,—

SZÍNEZÉS BARNAKŐVEL

Művészies 
kerámialevél

leges. MEGJEGYZÉS: A bar-
nakővel kizárólag gumikesztyűben
dolgozzunk. Különösen a növény -
lenyomatok agyagban, dombormű -
vek, figurák és más erősen terjedel-
mesített textíliák nyerhetnek ezzel a
technikával, mivel a barnakő nem
ragad és nem fed be semmit. A bar-
nakövet mázas égetéssel 1100 –
1200 °C-on kell kiégetni. Egy utóla-
gos színtelen viasszal (bivalypác)
történő kezeléssel a felület hatását
még fokozhatjuk.

A barnakővel való színezés egy
nagyon egyszerű és nagyon jó
dekorációs lehetőség. Ezáltal az
agyag antikká válik, belekarcolt
vagy belenyomkodott díszek vagy
feliratok domborúan kiemelkednek.
A barnakő vízzel keverve egy folyé-
konyan híg kásává alakul. Ezeket
kenjük fel egy ecsettel az egyszer
égetett (=nyersen égetett) csere -
pek  re. FIGYELEM: Ez a technika
az Engobennel ellentétben csak a
nyersen égetett cserepeknél műkö-
dik. Egy nedves szivaccsal (gyak -
ran kinyomkodni!) most le tudjuk
törölni azt, ami túl sötét vagy feles-


