
1 Az Üveg Design New Art tetszés
szerinti színárnyalatait fessük fel
csíkokban a mobilfóliára. 2 A már-
ványhatáshoz húzzuk a mintát egy
fésűvel vagy egy villával a festékbe.
Ehhez tegyük az egyik széléhez és
hullámformájú vonalak formájában
húzzuk át a másik vonalhoz. Most
hagyjuk a festéket éjszakára meg -
száradni. 3 Most húzzuk le a műal-
kotást a mobilfóliáról, majd vágjunk
ki korongokat. 4 Ezeket saját elkép-
zelés alapján helyezzük fel egy po hár-
ra. A felületre felhelyezendő oldalát

nedvesítsük be hideg vízzel és
nyomjuk rá erősen a pohárra. Most
tupfoljunk rá egy pamut törlő -
kendővel, hogy a felesleges nedves-
séget felszívjuk. 5 Éjszakára hagyjuk
megszáradni, majd következő nap
éges sük ki sütőben 160 °C-on 45 per -
cig, hogy a fesstést tartóssá tegyük. 

SZERSZÁMOK
Diákolló
(Cikkszám 3320) lásd főkatalógus 2011 / 12  149. oldal

Sütő 
Fésű vagy villa

TERMÉKEK

ALAPANYAG
Üveg Design - NEW ART
(Cikkszám 2381.. különböző színekben) lásd lent

Mobilfólia
(Cikkszám 20191) lásd lent

Üvegpohár - Potmania Ø 6,5, 9 és 12 cm
(Cikkszám 78335, 78331 és 78336) 
lásd 63. oldal

TIPP
Ahhoz, hogy elkerüljük a pohár elpattaná-
sát, már a sütő felmelegítésekor helyezzük
be, valamint a kihüléskor is hagyjuk bent a
sütőben. 

A teljes üvegkínálatunkat megtalálja a főka-
talógusunkban 2011 / 2012 a 347. oldaltól
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Üveg Design - NEW ART

 állandó dekorációkhoz üvegre 
és porcelánra  

 tulajdonsága mint Window Color 
 égetés után (45 perc 160° C-on) 

mosogatógépálló 
 a színek egymással keverhetőek  
 ideális gyerekeknek és kezdők-

nek az üveg- és porcelánfesté-
szetben

 átlátszó festék vízbázison  

Színek + számok:
kristály-00, fehér-01, napsárga-16, 
arany-18, narancs-20, cs.piros-30, pink-43,
májuszöld-53, royalkék-65, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2381 .. 55 ml / üveg............................860,—

Mobilfólia / Kreatív lámpásfólia

PVC-fólia Window Colorhoz, 
függődíszekhez, szélkerekek-
hez, üdvözlőkártyákhoz, 
lámpásokhoz stb. 

Méret: 22 x 51 cm
Vastagság: 0,2 mm

20191 10 lap / cs. ...........................2.730,—

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

BARKÁCSTIPP
Tavaszi katalógus 2012

Az ÜVEG DESIGN NEW ART nevű brilliáns porcelán- és üveg-
festékkel még egyszerűbben készíthetünk hatásos műalkotá-
sokat. A „Window-Color-technika“ által, festeni - lehúzni -
díszíteni, a domború tárgyak dekorálása nem probléma
többé. Ezzel a festékkel a legkisebbeknél is garantált a siker. 

MÁRVÁNYHATÁSOK ÜVEG DESIGN - NEW ART FESTÉKKEL

Teamécses 
retro stílusban


