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Lassító Textil & Bőrfestékhez

• a Textil&Bőrfestékhez kifejlesztett   
 segédanyag
• növeli a festék száradási idejét
• használatával könnyebb a színeket   
 összemosni, árnyalni

Szitastencil
• a mintában finom háló van
• éles kontúrok lesznek 
• öntapadó

Textil médium

• vízbázisú
• könnyen kenhető
• átlátszóra szárad
• a textil rugalmas marad
• alkalmas dekupázsolt és transzfer   
   technikával átvitt képek védelmére

Kapcsolódó termékek

A Textil&Bőrfesték változatos felhasználását, könnyű alkalmazását 
teszik lehetővé a festékhez kifejlesztett Textil Médium és Lassító. A 
szitastencilek segítségével pedig részletgazdag mintákat festhetünk 
textilekre. 

Lassító Textil & Bőrfestékhez

A Textil & Bőrfestékhez kifejlesztett Lassító a színek könnyű árnyalá-
sát, összemosását teszi lehetővé.
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Virágos kistáska
A textilfestéshez rövidszőrű ecsetet használjunk, amivel körkörös 
mozdulatokat végezve bedörzsöljük a festéket a szálak közé s így 
megmarad a textil eredeti szövött struktúrája.

www.pentart.eu

Készítsünk ki egy műanyag tányérra festé-
keket és Lassítót.

Mártsuk az ecsetünket először a Lassítóba, 
majd a kiválasztott színű festékbe és kezd-
jük el kifesteni a leveleket.

Folytassuk a festést a virágok színesítésével. Textilre író filctollal rajzoljuk meg a minta 
körvonalait, majd Pentart Univerzális Kontú-
rozó festékkel díszítsük a kifestett mintát.

Rajzoljuk meg a minta körvonalait grafit 
ceruzával. Használhatunk karbonpapírt is a 
minta másolásához.

Kenjünk le a kistáska méretének megfelelő 
méretű karton- vagy plexilapot Tacky Glue-val 
(áthelyezhető hobbiragasztóval), majd száradás 
után tegyük be a kistáskába a textil rögzítésére.

Textil & Bőrfesték
• kiváló fedőképességű hobbi festék 
• pamut (20 % műszál tartalomig), bőr,   
 műbőr felületekre
• mind világos, mind sötét felületekre   
 alkalmas
• könnyen kenhető, stencilezhető
• vízbázisú festék

Tippek

1. Fontos az alapok megfelelő előkészítése:
 textília beavatása (mosószeres, textilöblítő nélküli mosás), 
 bőr-, műbőrfelületek tisztítása, zsírtalanítása izopropil-alkohollal  
 (Pentart Rubbing Alcohol), esetleg érdesítése finom csiszolással.
2. A festéket használat előtt jól keverjük fel majd vigyük fel vékony  
 rétegben a felületre.
3. A festék színeinek halványításához használjuk a Textil Médiumot.  
 Vízzel ne hígítsuk!
4.A festést teljes száradása (24 óra eltelte) után fixáljuk vasalópapíron  
 keresztül történő vasalással pamut fokozaton 30 másodpercig.  
 Bőr, műbőr esetén a vasalás nem ajánlott, egy hét száradás után  
 a festés rögzül (ez érvényes nem-vasalható textíliáknál is)
5. Tisztítás mosható textíliák esetén kímélő mosással (kifordítva,  
 max. 40°C fokon), bőr, műbőr esetén puha, nedves textillel   
 történő letörléssel.
6. A Textil & Bőrfesték nem ajánlott teljes körű kárpitfelújításra.
 Kérdéses helyzetben ajánlott próbafestés végzése.
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• kiváló fedőképességű hobbi festék 
• pamut (20 % műszál tartalomig), bőr,   
 műbőr felületekre
• mind világos, mind sötét felületekre   
 alkalmas
• könnyen kenhető, stencilezhető

Nagy színválaszték: normál, metál és glitteres metál színek, valamint 
különlegesen pigmentált Delicate és Glamour metál festékek
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Folytassuk a festést a virágok színesítésével. Textilre író filctollal rajzoljuk meg a minta 
körvonalait, majd Pentart Univerzális Kontú-
rozó festékkel díszítsük a kifestett mintát.


