
Alapanyagszükségelet: 
kb. 60 üvegkő, kb. 130 g fugamassza.
1 Az MDF alátét két részét ragasz-
szuk össze és alapozzuk le fe-
ketére. Hagyjuk jól megszáradni. 
2 Az üvegköveket helyezzük bele 
a mélyedésbe és rendezzük el. 
Ezután ragasszuk be és hagyjuk 
száradni. 3 Kb. 130 g fekete fuga-
masszából keverjünk krémes pasz-
tát egy kevés vízzel. Spatulával dol-
gozzuk be jól a résekbe. Az alátét 
szélét tisztítsuk le nagyjából egy 
nedves szivaccsal. Rövid száradási 
idő után töröljük le a felesleges fu-
gamasszát egy nedves szivaccsal. 
4 A fátylat távolítsuk el kb. egy óra 

múlva egy nedves szivaccsal, végül 
fényezzük ki egy puha törlővel.

Gyors és egyszerű mozaikozás, az élénk színű effektust a 
fekete fugamasszának köszönhetjük. Ideális ajándék anyák 
és apák napjára.

ALAPANYAG

MOZAIK

Stílusos 
edényalátét

 MDF - Alátét négyzet 

Kétrészes alátét egy mélyedéssel. 
Méret: kb. 20 x 20 cm
Vastagság: kb. 7 mm
Mélyedés: kb. 4 mm
10 23 17 per db .............................. 1.280,—

 Akrilfesték Patio Paint 
Tartós, vízálló akrilfesték bel- és 
külterületre egyaránt.
Szín: fekete
 50 12 82 90  59 ml/üveg ...................  1.250,— 

 Üvegkavics - opál 
100 %-osan átszínezett 
üvegrögök.
Méret: Ø kb. 15 – 20 mm
Szín: kevert színek
Tartalom: kb. 100 db
 30 14 69 99  500 g/ cs.  ......................  1.020,— 

 Mozaik - fugázó fekete 

 Kiváló, CG-2 minőségű 
fl exibilis fugázópor 
kimondottan keskeny 
fugákhoz, mivel kvarcporból 
és nem kvarchomokból 
készül. Fagyálló, kosztaszító 
és könnyű tisztítani.
Felület: kb. 1,5 – 3 kg / m², 
 fugaszélességtől függően
Szín: fekete 
 30 18 11  500 g/ cs.  ..........................  1.320,— 

 Az alapanya-
gokhoz

TIPP
A fekete masszához használjunk 
védőkesztyűt. 
Vinilkesztyű / védőkesztyű
(Cikkszám 200703, 200704, 200705)

SZERSZ ÁMOK

 Barkácsragasztó 
Univerzális barkácsragasztó, 
papírhoz, kartonhoz, fához, dekor-
gumihoz, fi lchez, kristálykövekhez, 
mozaikhoz, üveghez, stb. Mozaik-
munkáknál a ragasztót pontszerűen 
felvinni, mozaikot ráhelyezni és 
24 órát száradni hagyni.
Mennyiség: 90 g / fl akon
 40 02 98  per  db  ..............................  1.070,— 

 Spakli 50 mm - SCHULLER 

1. oszt. minőség, hajlékony, hidegen 
kovácsolt, jó fogású fanyéllel.
Méret: 50 mm
 20 02 59  per  db  .................................  490,— 

Víz, tál a fugamassza keveréséhez, 
háztartási szivacs, puha törlő

MOZAIK KÖVEK  
ALÁTÉT 
így működik

VIDEÓ

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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