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Horúce letné večery
si radi spríjemňujeme
svetlom sviečok. Ak ich
vložíte do vlastnoručne
vyrobených bambusových
svietnikov, atmosféra bude
ešte príjemnejšia.

Materiál:

Bambusové svietniky
1.

2.

1.
2.
3.

Bambusové prestieranie priložíme k váze, naznačíme
si na ňom jej výšku a narysujeme naň rovnú čiaru.

4.
5.

Potom prestieranie obvinieme okolo vázy a ak je
váza širšia ako prestieranie, tak ho na koncových
stranách zviažeme špagátom.

6.

3.

Postup:

l Oválna alebo hranatá váza
z hrubého skla
l Bambusové prestieranie,
prírodný odtieň
l Ceruzka, nožnice
l Biela farba
l Pohárik s vodou, štetec
l Hrubší špagát
l Sekundové lepidlo (napr. Loctite
Super Attak Power Flex Gel)
l Nezmývateľná alebo obyčajná
fixka, príp. popisovač na drevo
Bezfarebný lak v spreji

4.

Prestieranie podľa čiary prestrihneme, ak má
na koncoch drevené tyčky, tie prepílime, napr.
priamočiarou pílou.
Na prestieranie natrieme bielu farbu zriedenú
s vodou a necháme uschnúť. Použiť potom
môžeme obe strany, namaľovanú bielu alebo
rubovú stranu, kde je farba len stečená
a vytvára tak zaujímavú štruktúru.

5.

Na bočné strany vázy postupne prilepíme
hrubší špagát, mal by ísť po celom obvode vázy,
aj zospodu. Špagát vždy na niekoľko minút
zaťažíme, kým lepidlo vytvrdne.
Zospodu špagát prilepíme aj po okrajoch vázy,
aby svietnik stabilne stál. Čiernou fixkou (alebo
popisovačom na drevo) ho môžeme popísať.

6.

MÔŽE SA VÁM ZÍSŤ:
Sekundové lepidlo Loctite Super Attak Power Flex
Gel je flexibilné sekundové lepidlo, ktoré má vysokú
odolnosť lepeného spoja aj pri otrasoch, či ohyboch.
Je vhodné na lepenie keramiky, dreva, kovov, plastov
a iných materiálov. Vďaka gélovej konzistencii ho môžete
aplikovať aj na zvislých plochách a nebude stekať. Spoj
možno niekoľko sekúnd korigovať. Teraz v ponuke aj vo
výhodnom balení 1 + 1 grátis. l Cena: 3,50 € l Henkel
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Vyrobte si s nami romantickú
vázu, v ktorej krásne vyniknú
kvety z vašej záhradky, ale
i lúčne kvety. Práve leto je
ideálnym ročným obdobím,
kedy si môžete namiešať rôzne
druhy kvetov, a pritom všetkým
to spolu veľmi pekne ladí!

Materiál:

l Pozinkované vedro (výška 18 cm)
l Technický benzín
l Biela farba na kovpololesklá
(napr. Ferro Color)
l Malý maliarsky valček
l Riedidlo S 6006
(na umytie valčeka)
l Pravítko – písmenková šablóna
l Ceruzka
l Čierna farba (na kov alebo
univerzálna)
l Tenký štetec

Romantická kytica
1.

2.

1.
2.

3.

4.

3.
4.

Postup:

Ak máme pozinkované vedro nové,
musíme ho odmastiť technickým
benzínom alebo riedidlom S 6006.
Ak máme vedro staršie, zoxidované,
stačí ho len očistiť od nečistôt.
Na vedro nanesieme malým valčekom
bielu farbu v dvoch vrstvách. Doba
schnutia medzi dvoma vrstvami je cca
4 hodiny.
Keď je farba suchá, napíšeme pomocou
písmenkového pravítka na vedro nápis.
Nápis vymaľujeme čiernou farbou na kov
alebo inou univerzálnou vrchnou farbou,
(určenou na povrchovú úpravu). Do vedra
vložíme kvety s vodou.

Náš
TIP
MÔŽE SA VÁM ZÍSŤ:
Veľmi dobrými vlastnosťami sa vyznačuje farba určená na kovové povrchy Ferro Color.
Môžete ju použiť ako základnú i vrchnú farbu v jednom, pričom konečný náter skrášľuje a chráni
podklad pred koróziou. Táto farba sa vyznačuje vysokou elasticitou a výbornou odolnosťou voči
poveternostným vplyvom, čo nám dokázala aj na našom vedierku, ktoré vďaka nej skrásnelo
a dobre nám slúži. l Cena: 8,99 € s DPH za 0,75 l l Sieť podnikových predajní Chemolak
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Pozinkované
vedro, natrené bielou
farbou, môžete ozdobiť
namiesto písma aj
servítkovou technikou
– dekupážou. Zvoliť
môžete napr. motív
zelených lístkov.
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