
ALAPANYAG
Aranylap fémdekoráció
(Cikkszám 2373) lásd lent

Fémfólia  - Schabin
(Cikkszám 2376.. arany-18, ezüst-92) lásd lent

ART DECO alapozó tej pastos 
(Cikkszám 23741) lásd lent

Sablonok
lásd főkatalógus 316. - 317. oldal

Feszített vászon
lásd főkatalógus 323. oldal

Solo Goya Trition Acrylic Basic
(Cikkszám 2866.. különböző színekben) lásd FK 318. oldal

Takarószalag
(Cikkszám 223925) lásd főkatalógus 232. oldal

Bambusz terítő
(Cikkszám 7290.. különböző színekben) lásd FK 395. oldal

NEMESÍTÉS ARANYLAPPAL 

Arany jelek
1 A díszítendő felület tiszta, por- és

zsírmentes legyen. Helyezzük el a

sablont majd rajzoljuk körbe ceru-

zával. Ezután húzzuk le a sablont. 2
Egy lapos ecsettel vigyük fel az ala-

pozótejet vékonyan. Kb. 20 perc után

a felület száraz és néhány órán át fel-

vételképes. 3 Az ezüst vagy arany

fémlapot tegyük rá majd egy puha,

Az aranyozás technikája az
ókor óta minden kultúrában
nagyon közkedvelt. A haj -
szálvékony fémlapokat
hagyományosan templomi
festők és dekoratőrök alkal-
mazzák. Közben az aranyo-
zás a kreatív területen is
közkedvelt. A hozzáillő fel -
szereléssel hobby-vá válik,
amely a csillogó hatásokról
gondoskodik.

TIPP
� A motívumokat felvihetjük közvetlenül a 

felrakott sablonra is egy tompaecsettel. 

� A csodás feszített vászon elkészítéséhez 
alapozzuk le a hátteret tetszés szerinti 
színű akrilfestékkel. Takarószalaggal való 
leragasztással érhetőek el az egyenes 
élek. A száradás után kezdhetjük el az 
aranyozást. 

� A tökéletes eredmény eléréséhez jobb, ha 
minden egyes virágot egyenként készítünk el. 

Fémfólia Schabin 
Nagyon vékony fém 
felragasztani minden 
felületre, pl.: üveg, fém, fa, 
bőr, műanyag, kerámia, 
porcelán, gipsz-szerű hátterek. 
A felületet előtte kenjük be 
alapozótejjel és a megadott 
száradási időt követően he-
lyezzük rá óvatosan a fólia-
darabokat. Egy ecsettel 
osszuk el egyenletesen és 
kenjük simára.
Színek + számok: arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2376 .. 4 g/cs. ......................................2.070,—

Aranylap fémdekoráció 

Hajszálvékony lapformájú 
anyag. Fémdekorációval a 
különböző tárgyai egyediek 
és fényűzőek lesznek. 
Méret: 14 x 14 cm

2373 5 lap/cs. ......................................800,—

ART DECO alapozó tej pastos
Sűrű speciális ragasztó 
vízbázison. Ideális aranyo-
záshoz sablontechnikával 
nedvszívó és nem nedvszívó 
alapokon.

23741 50 ml/üveg ..................................830,—

ART DECO alapozó tej toll

Speciális ragasztó fémlevelek alapozásához,
vízbázisú, speciális finom kidolgozásokhoz 
és aláírásokhoz, Vonalvastagság 2-5 mm,
ékheggyel

23742 per Stift .......................................780,—

ART DECO védőlakk 

A fémlevelekkel aranyozott 
tárgyak védéséhez, beltérre, 
vízbázisú

23743 50 ml/üveg ..................................830,—
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SZERSZÁMOK
Ceruza
lásd főkatalógus 284. oldal

Hobbystar akrilfestő ecset 
lásd főkatalógus 146. oldal

Sörte- és tompaecset
lásd főkatalógus 145. oldal

száraz ecsettel vagy egy boholy-

mentes polírkendővel óvatosan

nyomkodjuk meg. A felesleges fém-

lapot egy sörte- vagy tompaecsettel

ecseteljük el. Miután jól átszáradt (kb.

24 óra), polírozzuk ki a nemesített

felületet egy polírkendővel vagy vattá-

val. A használt eszközöket egy -

szerűen vízzel megtisztíthatjuk. 

Megtalálja a letöltések menüpontban
www.winkleriskolaszer.hu

Barkácstippek / Festés

VIDEÓ Aranyozás

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


