CHAMELEON
RUB-ON PIGMENT

Kapcsolódó termékek
A fényes, színjátszó hatás teljesen sima, sötét felületen érvényesül a legjobban, melynek készítéséhez sikerrel alkalmazhatjuk a Mártófestéket. Szuper üveggyantával kombinálva a
kaméleon pigmentport kiválóan használhatjuk ékszerkészítéshez, melyhez professzionális szilikon öntőformába töltjük
a pigmentporral kevert gyantakeveréket vagy pigmentporral
előre kikenjük az öntőformát és ebbe töltjük a gyantát.

CHAMELON
RUB-ON PIGMENT

Mártófesték
• kiváló terülőképességű
• sűrűn folyó
• jól fedő akrilfesték
• a festékbe mártott tárgy felületén egyenletes,
ecsetnyom nélküli festékréteg alakul ki
• a rendkívül sima felület kiváló alap csillogó felületek
készítéséhez, pigmentporok, glitterek felviteléhez

Szuper üveggyanta
• kétkomponensű gyantarendszer
• a komponensek térfogat szerinti keverési aránya
A:B=1:1
• a homogenizált elegy önterülő, viszkózus folyadék
• dermedési idő kb. 45 perc
• teljes átkeményedés 48 – 72 óra
(függ a rétegvastagságtól)
• Gyantaszínező tintával (Resin tint) színezhető
(max. 5%-ban adjuk az elegyhez)
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Chamelon rub-on pigment

Chamelon rub-on pigment
sűrű gélpasztával készített mintán.

• magas fényességű, színjátszó hatás
• a hatás sima, sötét felületen érvényesül
• többféle módon, egyszerűen alkalmazható
• a díszített felület sérülékeny, Pouring lakkal
védjük
Pentart Pigmentpasztával színezzük
feketére a Sűrű gélpasztát.

A színezett gélpasztából stencil
segítségével vigyünk fel mintát
az üveg oldalára.

A mintát száradás után dörzsöljük be
a pigmentporral.

Pouring lakkal védjük a díszített
felületet.

Alkalmazása
1. A kellően simára előkészített felületre körkörös mozdulattal
vigyük fel a pigmentport és enyhe nyomással polírozzuk a felületet.
A pigmentpor felvitele történhet:

ujjal

szilikon
applikátorral

pontozó
szivacsecsettel

Chamelon rub-on pigment
mártófestékkel előkészített felületen.

Tipp: A pigmentpor jobb tapadása érdekében tegyünk egy vékony
réteg színtelen viaszpasztát az ujjunkra, a szivacsecsetre vagy
a szilikon applikátorra!
2. A pigmentport keverjük átlátszó, fényesre
száradó anyagokba pl. Pouring lakkba, Sűrű
gélpasztába, Szuper üveggyantába, majd azt
kenjük fel a díszítendő felületre.

3. Professzionális szilikon öntőforma belsejét kenjük ki a pigmentporral és ebbe öntsük
a Gyantaszínező tintával sötétre színezett
szuper üveggyantát.

A tiszta, zsírtalanított üvegfelületre
cellux-szal alakítsunk ki csíkokat.

Mártsuk az üveget fekete mártófestékbe, majd hagyjuk megszáradni.

Miután eltávolítottuk a cellux-ot,
dörzsöljük be a festékcsíkokat a
pigmentporral.

Befejezésként Pouring lakkal kenjük
le az oldalakat.
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