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SZERSZÁMOK
Spakli
(Cikkszám 3340) lásd főkatalógus 2011 / 12  157. oldal

Műszivacs
(Cikkszám 8596) lásd főkatalógus 2011 / 12  157. oldal

Kés, tányér vagy tálka, puha kendő

1 Ragasszuk össze a hungarocell
golyó mindkét felét UHU-Por ra -
gasz tóval. Vágjunk ki egy nyílást
elől. A széleit kidolgozhatjuk némi-
leg hullámosra. Ide állítjuk be
később a gyertyát. 2 Helyezzük a
golyót egy tányérra vagy egy tálká-
ra, hogy munka közben ne tudjon
elcsúszni. Először rakjuk ki a golyó
belsejét tükörkövekkel, majd a
külső felületet kerámiakövekkel.
Ehhez kenjünk fel mozaikragasztót
és rakjuk ki a köveket úgy, hogy
enyhén rányomkodjuk. Közben elő -
ször csak az egyik felét ragasszuk
le, majd hagyjuk megszáradni.
Csak ezt követően fedjük be a
másikat és hagyjuk szintén jól
megszáradni. 3 Ha a fugamasszát
színesre szeretnénk befesteni, mint

ahogy az az elkészítési mintán is
látszik, akkor a teljes szükséges fu -
gamasszát egyszerre kell kikever-
nünk, különben nagyon nehéz lesz
ugyanazt a színárnyalatot eltalál-
nunk. Ügyeljünk a használati utasí-
tásra. Keverjünk hozzá akrilfestéket
addig, amíg egy homogén, egyen-
letesen átszínezett paszta ki nem
alakul. Ha ezt a műanyagot lefedjük,
akkor nem szárad ki olyan gyorsan.
A fugamasszát dolgozzuk bele jól a
köztes részekbe egy spaklival. 4 Rö-
vid száradási időt követően mossuk
le egy nedves szivaccsal a felesle-
ges fugamasszát olyannyira, hogy
a mozaikkövek tiszták legyenek. 
5 Száradás után mossuk át még-
egy szer a szivaccsal és végezetül
polírozzuk át egy puha kendővel. 

TIPP
Keverjünk bele elegendő festéket a fuga-
masszába, mivel a száradást követően
némileg elhalványul. 

Ahhoz hogy sokáig örüljünk a műalkotásunk -
nak, nem ajánlatos a golyót kint hagyni a
szabadban. 

ALAPANYAG
Keramia - mozaik négyzet

A cserépmozaiknál és a kerámiamozaiknál
is előfordulhat, hogy a vastagság változó,
mivel először az agyagot égetik és aztán
glazúrozzák vagy lazúrozzák. Különböző
színárnyalatokban keverve.

Vastagság: kb. 7 mm
Szín: sárga / piro

Méret: kb. 8 x 8 – 9 x 9 mm
836310 100 db / cs. ............................730,—

Méret: kb. 17 x 17 – 18 x 18 mm
836410 50 db / cs...........................1.650,—

Mozaik - tükörkövek

Vastagság: 2 mm
Méret: 10 x 10 mm

83775 540 db / cs. ............................950,—

Hungarocell golyó osztható 

2-részes, belseje üreges.

Méret: Ø 250 mm

76072 per db ................................1.160,—

Tömbgyertya

Méret: kb. 80 x 50 mm
Szín: lila (amarant)

820170 per db ....................................240,—
24 db-tól / szín ......................210,—

Triton Acrylic Basic - SOLO GOYA

 sokoldalú és jól takaró, briliáns fényű
 időjárásálló
 gyorsan szárad
 fényhű
 bel- és kültérben is alkalmazható 

és száradás után vízálló
 festeni papírra, fára, vászonra,

kartonra, kőre, fémre, bőrre,
és számos műanyagra

Szín: bordó

286673 750 ml / üveg......................2.090,—

Por - UHU
(Cikkszám 1959) lásd főkatalógus 2011 / 12  247. oldal

Mozaikragasztó Ultramastic 
(Cikkszám 83541) lásd főkatalógus 2011 / 12  207. oldal

Fugamassza Ultracolor Plus
(Cikkszám 83540) lásd főkatalógus 2011 / 12  206. oldal

KŐRŐL KŐRE A MŰALKOTÁSIG

Mécses a 
kertbe
Ez a mozaikmunka egy művészetteljesen szép dísz kertbe,
balkonra és teraszra - különleges forma és színvilág. 


