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Gyors és egyszerű: Pecséttel és temperafestékkel nagyszerű 
tálkák készülnek ékszer ill. egyéb tárgyak tárolására.

BARKÁCSOLJUNK LEVEGŐRE SZÁRADÓ 
MODELLEZŐMASSZÁVAL

Trendi tálkák

1 Készítsük elő a munkaalátétet és 
egy gyurmasodró segítségével so-
dorjuk a modellezőmasszát kb. 4 
mm vastagságúra. 2 Egy késsel vág-
juk ki a kívánt formát: kör készítésé-
hez tegyünk a tészta tetejére egy ke-
rek tálkát és a széle mentén vágjuk 
ki. 3 Tegyünk temperafestéket egy 
háztartási szivacsra vagy tupfoló 
ecsetre. Egy Softgrip pecsétnyomó-
val vegyük fel a festéket a szivacsról 
vagy a tupfolóecsetről és nyomjuk 
bele a modellezőmasszába. A festé-
ket kb. 30 percig hagyjuk száradni. 
A pecsétnyomót természetesen fes-
ték nélkül is használhatjuk. 4 Szára-
dáshoz nyomjuk bele egy tálkába a 
masszát, vagy helyezzük rá egy fel-
fordított tálra. Egy éjszakán át hagy-
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juk megkeményedni, majd vegyük ki 
a masszát a  tálból ill. a tál tetejéről 
és hagyjuk jól átszáradni. A széleket 
egy csiszolóval vagy egy reszelővel 
utándolgozhatjuk. 5 A kész tálak 
külső oldalait pótlólagosan még le is 
festhetjük temperafestékkel.  

TIPP

ALAPANYAG

 Modellezőmassza - 
plast classic EFA 

Szín: fehér
 300295  1 kg/ cs.  ............................  1.710,—  
  10   cs. -tól ..........................  1.570,— 

 Ready Mix 
tempera - 
BEROL 

Színek + Számok:
fehér-01, sárga-10, narancs-20, piros-30, 
pink-43, zöld-50, kék-60, ibolyakék-70, 
barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501959 ..  500 ml/üveg .................  1.820,— 

 Ready Mix tempera - 
BEROL, előnyös készlet 
Tartalom:
● 10 x 500 ml fehér, sárga, narancs, piros, 
 pink, zöld, kék, ibolyakék, barna, fekete

 501955  Végső ár per készlet ....  16.340,— 

 Softgrip 
pecsétnyomó 

 Különösen könnyedén tartható és ergonómi-
kusan jól kézreálló pecsétnyomó a legkiseb-
beknek. Ezzel tetszés szerint pecsételhetünk 
csodás színes mintákat.
Motívumméret: Ø kb. 2,5 cm
Teljes hossz: kb. 14 cm 
 501775  4 db/ cs.  ............................  1.720,— 

Alátétlap műanyag
(Cikkszám 301484)

Gyurmasodró - JOVI
(Cikkszám 301014)

Hab tupfolóecset - készlet
(Cikkszám 200666)

Desszert- vagy salátástál, kés, igény 
szerint reszelő, vagy csiszolópapír

SZERSZ ÁMOK

Kívánság szerint a tálat rögzítő spray-val 
még befújhatjuk a felületvédelem miatt:

 Rögzítő - spray - 
KREUL 

Matt
 500450  150 ml/fl akon ..................  2.380,— 

Fényes
 500451  150 ml/fl akon ..................  2.380,— 

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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