
A kreatív beton káros anyagoktól mentes és pormentes, tehát 
ideálisan használható otthonra és az iskolába is. Ezeket a 
csodás mécseseket még színes, részben éjjel világító mozaik-
kövekkel díszítjük.

Munkaalátétet (pl. újságpapír), min-
denes tálkát és kavicsot nehezék-
nek előkészítünk. A csészét étolajjal 
és ecsettel előkészítjük. A joghurtos 
poharat kb. 4 cm magasságban le-
vágjuk.
1 A betont, a leírás szerint, vízzel 
egy sűrű péppé elkeverjük. Ehhez 
egy műanyag tálat és egy faspatulát 
használjunk. 2 Mialatt a beton ösz-
szeáll (kb. 2 perc), a mindenes tálkát 
belülről étolajjal bőven beecsetel-
jük, de a peremről se felejtkezzünk 
el. Annyi betont öntsünk bele, hogy 
az alja le legyen fedve (kb. 5 mm). 
3 A joghurtos pohár külső- és alsó 

oldalát bőven olajjal bekenjük, a 
mindenes tálka közepére helyezzük 
és kaviccsal megterheljük. 4 Végül 
a megmaradt tálat betonmasszával 
kiöntjük. 5 Most a mozaikköveket a 
beton felületére helyezzük: Előtte 
egy kővel teszteljük le: Ha túl mély-
re süllyedne, akkor vegyük ki és 
rövid száradási idő után próbáljuk 
meg újra. Egy vízszintes felületen 
száradni hagyjuk. 6 A mécsest kb. 
3 – 4 óra után kiformázzuk. 7 Jól 
száradni hagyjuk (kb. 3 nap), eset-
leg egy tiszta, puha kendővel meg-
tisztíthatjuk és egy egy teamécses-
sel díszítjük.

BARKÁCSOLÁS BETONNAL

Mécsesek

TIPP

Megvilágítást rögtön hozzárendelni:
Teamécses / rechaudmécses
(Cikkszám 300254)

Teamécses - LED
(Cikkszám 300462)

Spatula / barkácsfa 
(Cikkszám 101187)

Víz, étolaj, ecset, 
tiszta joghurtpohár

3 4

 Kreatív - beton 
 A kreatív-beton egy idő-
járásálló, fagyálló, kiváló 
minőségű, jól feldolgozható 
beton-öntőmassza. Német 
nyelvű leírással a dobozon.  
 301494  2,5 kg/ cs.  .........................  3.960,— 

 Festék- és mindenes tálka 

4 színes, praktikus 
műanyag tálka.
Méret: Ø kb. 13 cm
Mélység: kb. 3 cm
 500667  4 db/ cs.  ............................  1.390,— 

 Mozaikkészlet éjjel világít - 
softglas 

 Különböző formák és 
méretek keverten, 
nem átlátszó.
Méret: kb. 10 – 15 mm
Vastag.: kb. 4 – 5 mm
Szín: zöld / kék fl uoreszkáló
Tartalom: 420 – 460 db = 500 g 
 301431  500 g/ cs.  ..........................  5.450,— 

 Mozaik sokszögű - softglas 

 A kevert színek semleges 
(pl.: fehér) köveket is tar-
talmazhatnak, nem átlát-
szóak. Különböző formá-
ban és méretben
Méret: kb. 8 – 15 mm
Vastag.: kb. 5 mm
Szín: színesen kevert
Tartalom: 125 g 
 30120299  kb. 70 – 130 db/ cs.  ..........  990,— 

 Folyami kavics 

Méret: kb. 0,5 – 2 cm
 60249203  kb. 1 kg/ cs.  .....................  590,— 

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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