
Tulajdonságok:
● ÜvegDesign NEW ART egy 

vízbázisú, átlátszó üvegfesték 
● Üveg és porcelán tartós díszíté-

séhez alkalmazható 
● Brilliáns színárnyalatok puha, 

50 ml-es tubusban
● A színek fényhűek, vízállóak 

és egymással keverhetőek 
● A festéket közvetlenül a tubus-

ból egy síma, speciális fóliára 
vigyük fel

● Filigrán munkákhoz ajánlatos a 
fémfúvóka használata 

HOBBY LINE ÜVEGDESIGN

New Art
A Window Color elvé-
nek új neve van! Az
ÜVEG DESIGN NEW
ART jelentése inno-
váció a kreatív alko-
táshoz üvegen, por-
celánon és mázolt
kerámián!

ALAPANYAG
Üveg Design NEW ART
(Cikkszám 2381.. kül. színekben) lásd 57. oldal

Mediterrán:
Üveg - Oslo 
(Cikkszám 78329) lásd 57. oldal

Szerencsetündér:
Porcelánszív
(Cikkszám 71783) lásd főkatalógus 298. oldal

● A használati és ételrészt hagyjuk 
szabadon 

● Ráégethető 160° C-on,
45 percig nem előmelegített 
sütőben 

● Előtte ellenőrizzük le a festék-
alap hőállóságát 

● A festék a ráégetés után 
mosogatógépálló 

● Ablaküvegen, tükrön és csempén
nem ajánlatos dolgozni, mivel a 
motívumok elszíneződhetnek ill. 
nem lehet őket utána lehúzni

Olyan egyszerű, mint a Window Color:
Festeni - lehúzni - díszíteni - ráégetni

A New Art egyesíti a Window Color
egyszerű kezelhetőségét és az
üveg- és porcelánfestékek tartós
rögzítését. Egyesíti különösen a
hullámos tárgyak elkészítését és
ezáltal kiválóan alkalmas gyerekek -
nek és kezdőknek. 

Megtalálja a letöltések menüpontban
www.winkleriskolaszer.hu

Barkácstippek / Festés

VIDEÓ New Art

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

BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból



1 A motívummintát helyezzük a fólia
alá és fekete kontúrral húzzuk át a
kontúrvonalakat a speciális fólián.
Az extra vékony kontúrokhoz fúvó-
kát is feltehetünk a tubusra. 2 Leg -
alább 2 órát hagyjuk száradni. Ez u -
tán vékonyan kenjük rá a festéket és
hagyjuk legalább 24 órát száradni (a
festék rétegvastagságától függően).
3 A motívum egyik sarkát oldjuk fel
és húzzuk le a fóliáról. 4 Ah hoz, hogy
a motívum síma és buborékmentes
legyen a (hullámos) háttéren, húz-
zuk át a motívumot egy tál hideg
vizen és hagyjuk lecsöpögni. 5 A
síma alját díszítsük por- és zsírmentes
háttéren (üveg, porcelán). A motívu-

mot a közepétől kezdve egy puha pa -
mutkendővel nyomkodjuk le. Belülről
kifelé simítsuk, hogy a víz és a légbu-
borékok eltűnjenek. Ha még buboré-
kok alakulnának ki, akkor emeljük
fel ismét a motívumot, kenjük be
egy kis vízzel és ismét nyomkodjuk
meg jól. A motívumot óvatosan tup-
foljuk le a kendővel és hagyjuk éj -
szakára ki szá radni. 6 Végezetül
160°C-on, 45 percig égessük ki nem
elő melegített sütőben. Hagyjuk kihűl-
ni a sütőben. Ezután a csésze moso -
gatógéppel moshatóvá válik. A
használati- és étel helyet hagyjuk ki
és ne alkalmazzuk ablaküvegen.
Kész is van a békakirályos csésze!

ÜVEG DESIGN NEW ART 

Békakirály

TIPP
Hatásos színelfolyások alakulhatnak ki, ha
ön a festéket pl.: egy fogvályóval egymásba
húzza és egymással összekeveri. 

18 90

ALAPANYAG
Porceláncsésze
(Cikkszám 2217) lásd jobbra

Üveg Design NEW ART 
(Cikkszám 2381.. színek: kristály-00, narancs-20, cs.piros-30,
májuszöld-53) lásd jobbra

Üveg Design NEW ART kontúr 
(Cikkszám 2382.. fekete-90) lásd jobbra

Üveg Design NEW ART Motívumminta 
(Cikkszám 23821) lásd jobbra

Fúvóka
(Cikkszám 6158) lásd főkatalógus 306. oldal

Sütő, átlátszó fólia
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Üveg Design NEW ART

+ átlátszó festék vízbázison  
+ tartós dekorációkhoz üvegre 

és porcelánra  
+ tulajdonsága mint a Window Color 
+ égetés után (30 perc 160° C-on) 

mosogatógépálló  
+ a színek egymással keverhetőek 
+ ideális gyerekeknek és kezdőknek 

az üveg- és porcelánfestészetben

Olyan egyszerű, mint a Window Color:

FÓLIÁRA RÁFESTENI - LEHÚZNI - 
DÍSZÍTENI - RÁÉGETNI

Színek + számok: kristály-00, 
fehér-01, napsárga-16, arany-18, 
narancs-20, cs.piros-30, pink-43, 
májuszöld-53, royálkék-65, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2381 .. 50 ml/üveg ..................................800,—

Üveg Design 
NEW ART Kontúr

Színek + számok:
arany-18, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2382 .. 50 ml/üveg ..................................800,—

Üveg Design NEW ART Motívumminta

Több, mint 
70 motívum.
23821 per cs. .........................................910,—

Porcelánbögre 

Fehér, robosztus 
porceláncsésze 
lendületes füllel. 
Festhető, szalvé-
tatechnikához, stb.
Ø 7,8 cm, 
magassága: 9,8 cm.
2217 per db..........................................390,—

36 db-tól......................................280,—

Üveg - Oslo

Robosztus üveg 
vastag szájjal, 
dugóval.
Űrtartalom: 
kb. 200 ml, 
Ø: kb. 6 cm, 
magasság: kb. 14,5 cm
78329 per db..........................................520,—
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Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.

BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból


