
TÁBLAFESTÉK FESZÍTETT VÁSZONRA 

Árnyékkép 
fénypillantásként

1 Fessünk fel akrilfestékkel kül. szé-

lességű és színű csíkokat egy feszí-

tett vászonra. Segítség, ha a csí kokat

kimérjük és takarószalaggal leragaszt -

juk. A szabad területeket ken jük le fes -

tékkel és végül húzzuk le a takaró -

szalagot. Hagyjunk mindent jól meg -

szá radni és ismételjük meg az eljá-

rást, de ezúttal a takarószalag a

festett helyre kerül - ismét száradni

hagyjuk. 2 Rajzoljuk fel az oldalprofilt

és kenjük le táblafestékkel. A leg-

jobb, ha több réteget kenünk fel ke -

resztben. Hagyjuk a festéket a réte-

gek között megszáradni. 3 Tetszés

sze  rint egy csíkot mágnesfestékkel

is lekenhetünk, hogy a kis sebb jegy-

zetek is helyet találjanak a mágnessel.

Feszített vásznat klasszul elkészíteni a kül. jegy -
zetek nek. Kreáljunk néhány kézmozdulattal és egy
kis festékkel csodás ötleteket. Nem csak gyorsan 
megy, hanem csodás hatások is elérhetőek!

TIPP
Alternatíva az árnyékképhez lehet egy 
fénykép oldalprofilban, a hozzáillő méretre
kinagyítva. Ezt ezután pauszpapírral át-
vihetjük a feszített vászonra. 
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Marabu - Táblafesték

Egyszerű és hasznos 
mindenkinek, egyszerű 
felületekre, írható és 
festhető táblákat készíteni. 
Egyszerűen több réteget 
keresztezve felvinni. Ezáltal a teremdíszítés
fogalom új dimenziót kap! Ideális kartonhoz,
fához, MDF laphoz, műanyaghoz vagy feszített
vászonhoz, bútorhoz vagy falakhoz, teljesen
egyedi táblák készíthetőek. Vízbázisú, felvitelen-
ként kb. 100 ml/m2.

Színek + számok:
sötétzöld-59, fekete-90, antracit-95
A színek számát kérjük megadni!
2882 .. 250 ml/tégely .....................1.650,—

Bordó

288273 100 ml/tégely ......................810,—

Marabu - Magnetico
Változtassa játszva és 
könnyedén a kül. felszí-
neket mágneses tapadó 
felületté, hogy a mágne-
sek optimálisan tapadja-
nak, egyszerűen három 
vagy több réteget kereszt-
ben vigyen fel. Mindegy, hogy gyerekszoba,
osztályterem vagy kül. lakóterület, sok új tér
kialakítása lehetséges. Acrylfestékkel (Basic-
acryl) vagy táblafestékkel átfesthető, így a
mágneses felületet kreatívan és színesen 
a la kíthatja. Ideális kartonra, fára, MDF-lapra,
műanyagra vagy feszített vá-szonra. Víz bázi sú,
3-szoros festésnél kb. 0,5 m2-re elegendő.

28816 250 ml/tégely......................2.160,—

FESZÍTETT 
VÁSZON

Mélység: kb. 13 mm, 
lécmélység: 17 mm, 
kb. 300 g/m2

28843 40 x 50 cm ............................690,—

Marabu BasicAcryl
BasicAcryl egy krémes, briliáns, 
fényes, egymással keverhető, még 
az arany és ezüst is szükség esetén 
vízzel higítható. Ez a selyemmatt 
festék gyorsan szárad és ezáltal 
ismét gyorsan átfesthető, jó 
takaróerővel rendelkezik és víz-
 állóan szárad meg. Ecsettel vagy 
festőspaklivallehet festeni. Min d-
egyik Acrylfestő technikában kiváló eredményeket
érhet el lenvászonon, papíron, kartonon, fán, ön -
keményedő mod.masszán és sok más anyagon.

Színek + számok: 
fehér-01, homok-02, 
bőrszín-07, elefánt-
csont-08, sárga-10, citrom-12, arany-18,
narancs-20, v. cinóberpiros-30, cseresznyepiros-
35, magenta-48, levélzöld-51, lézöld-55, feny-
őzöld-59, Cyan-64, közepeskék-65, s. Ultra-
marinkék-68, közepesbarna-85, fekete-90,
ezüst-92, v. szürke-95
A színek számát kérjük megadni!
2869 .. 80 ml ...........................................760,—
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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.
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