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B. KNEEDBETON
Betonpoeder om te mengen met water tot zachte, 
boetseerklei geschikt voor het maken van kleine 
details. De klei is weersbestendig en na droging 
bestand tegen vorst.
Kenmerken: Geleverd in een handige emmer met 
hengsel en deksel. Mengverhouding: 80 ml water en 
500 gr poeder. Droogtijd minimaal 2 uur. Volledig 
droog na 1-2 dagen afhankelijk van de dikte. Laten 
drogen in de vorm. Handschoenen vereist.

CQ1143  Per 1,5 kg € 12,90
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E. ZOUTDEEG
Meng het mengsel met water en 
bekom moeiteloos glad zoutdeeg. Eens de 
werkjes klaar, kunnen ze worden gebakken 
in de oven en vervolgens beschilderd en 
vernist worden.

PW520100  1 kg € 7,80

C. PAPIER/HOUTPOEDER
Poeder met water mengen en 
kneden tot "papier mache".
Kenmerken: Droogt aan de lucht. 
Kan worden aangebracht op glas, 
plastic en karton.

LL3745  Per kg € 17,90

D. TEXTIELVERHARDER
Textielverharder is een veelzijdig transparant hobby- 
en kunstmedium voor het verharden van textiel. 
Royaal aanbrengen met een kwast op de te 
modelleren stof, drapeer de stof bijvoorbeeld om een 
draadmodel of een styropor figuur en breng het in 
model. Afhankelijk van de hoeveelheid lijm varieert de 
droogtijd. Na droging is het werkje hard en watervast.
Kenmerken: Verschillende materialen waarop de 
textielverharder te gebruiken is: textiel, jute, papier, 
garen en allerlei andere natuurlijke materialen. Indien 
het kunstwerk wordt beschilderd met een acrylverf, 
kan het na goed uitharden, ook buiten 
neergezet worden.

CL400800  250 ml € 3,90

G. GIPS GIETPOEDER
Afmeting: Extra kwaliteit

JG1973  Per 3 kg € 10,00

F. GIPS OP ROL KLEIN
Met gips geïmpregneerde kartonstroken met 
gaatjes om uit te knippen en na bevochtiging 
eenvoudig te modelleren. Na droging kan het 
werkje geschilderd en versierd worden.

PB2471132  

 Per 5 rollen van 10 cm x 3 m € 6,40

A. BETON
Weersbestendig, cementachtig 
boetseermateriaal van hoge kwaliteit. 
Gebruik een mal van acryl, plastic of silicone.
Kenmerken: Mengverhouding: ongeveer 
1 deel water op 10 delen Beton deco. 
Droogtijd circa 3 uur. Volledig droog na 
1-2 dagen afhankelijk van de dikte.

CC78655 1,5 kg  € 12,95
BETON MAXIPAK  € 38,90
CC78656 5 kg.   € 35,00

SUPER MIX GIPS
Cera-Mix luxe gietmassa. Bijna 6 keer harder als standard gips.
Kenmerken: Voeg aan 1 kg gips ca. 4 keer zoveel water toe. Kan 8 min. bewerkt worden. 
Droogtijd ca. 30 min. Uitgehard na 8 uur .  € 78,00
CC78642  Per 25 kg  € 59,95




