
Kapcsolódó termékek

A magasfényű, krómozott hatás teljesen sima felületen ér-
vényesül a legjobban, melynek készítéséhez sikerrel alkal-
mazhatjuk a Mártófestéket. Látványos dísztárgyat kapha-
tunk, ha az előkészített felületre Sűrű gélpasztával vagy 
selyemfényű Krémes akrilfestékkel mintát stencilezünk, 
majd a mintát „krómozással” hangsúlyozzuk.
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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 

Sűrű gélpaszta, fényes
• vízbázisú, sűrű gél
• fényes, átlátszóra szárad
• kiváló strukturált felületek kialakításához,  
 stencilezéshez
• 3D hatású kompozíciókhoz ragasztóként  
 alkalmazható
• vízbázisú színezőkkel (pigment paszta, átlátszó  
 pigment) színezhető
• a feketére színezett gélpasztán jól érvényesülnek  
 mind a króm, mind a kaméleon rub-on pigmentek
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Krómozott akriltojás 

Tisztítsuk meg, zsírtalanítsuk 
a díszítendő felületet.

Tervezzük meg és készítsük elő 
a környezetet, ahol a festékbe 
merítést végezni akarjuk. 

Merítsük a tárgyat a festékbe, majd 
hagyjuk lecsöpögni. A tárgy alján 
összegyűlő festékcseppeket 
folyamatosan távolítsuk el. 

Hagyjuk megszáradni, a száradási idő 
függ a festékréteg vastagságától, 
kb. 2 óra.

Vigyük fel körkörös mozdulattal 
a króm pigmentport.

Enyhe nyomással dörzsöljük, míg 
a várt hatást kapjuk. 

www.pentart.eu

Chrome, rub-on pigment

• magasfényű, krómozott hatás

• a hatás sima, sötét felületen érvényesül a legjobban

• élénk színek

• a porok alkalmazása egyszerű

• a díszített felület sérülékeny, Pouring lakkal védjük

Alkalmazása  
A kellően előkészített felületre körkörös mozdulattal vigyük fel a 
pigmentport és enyhe nyomással polírozzuk a felületet. 

A pigmentpor felvitele történhet:
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Tipp  
A pigmentpor jobb tapadása érdekében te-
gyünk egy vékony réteg színtelen viasz-
pasztát az ujjunkra, az ecsetre vagy a szili-
kon applikátorra! 

A Pentart Szuper üveggyantával készült 
formák felületét „krómozhatjuk” úgy, hogy 
a pigmentporral kikent szilikon öntőfor-
mába öntjük a gyantakeveréket. 
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