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GLASVERF
Na hitte fixatie wordt het knutselwerk waterproof en vaatwasbestendig.
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C. ZONNEVANGER IJSJES
Mmmmmm vrolijke en kleurrijke ijsjes.
Inhoud: Incl. ophangtouwtjes.
Afmeting: h: 8,5 - 11 cm.

VJ1481  Set van 10 € 6,99

F. ZONNEVANGER  
LUCHTBALLONNEN
Vrolijke luchtballonnen maken een 
leuk geluid in de wind.
Inhoud: Incl. ophangtouwtjes en 
muziekstaafjes.
Afmeting: h: 14 cm.

VM1484  Set van 4 € 8,20

A. METALLIC GLASVERF
Transparante verf op waterbasis met metallic look voor glas en 
porselein. Bak af gedurende 30 min in een huishoudoven op 160°C. 
Nadien met de hand afwasbaar.   € 24,40
HL5417  Etui van 6 x 35 ml  € 21,95

B. PORSELEIN VERF
Aangepaste verf voor gebruik op alle gladde, ontvette,  
propere en droge ondergronden.
Langere droogtijd. Op waterbasis, zonder oplosmiddelen. Te gebruiken 
als laatste deklaag op alle ondergronden om een glanzend effect als 
resultaat te verkrijgen. Onuitwasbaar en watervast product. Echter niet 
vaatwasbestendig. Vlekken en materiaal reinigen met water en zeep 
vooraleer de verf ingedroogd is. 12 verschillende kleuren x 50 ml.

RV2074  Set van 12 x 50 ml € 21,15

H. MOZAIEK HANGERS
Acryl hangers om in te kleuren met glasverf.
Inhoud: 4 designs + zwart koord.
Afmeting: l: 4,5 cm.

BRE66211  Set van 12 € 5,75

D. ZONNEVANGER INSECTEN
Bzzzzzzzz! Geef deze insecten de kleur die ze 
verdienen en laat ze schitteren voor het raam.
Inhoud: 4 x 3 modellen en ophangtouw.
Afmeting: l: 6 cm.

BRE8100  Set van 12 € 5,75

E. ZONNEVANGER REGENBOOG
Kleur de dag met deze prachtige regenboog 
zonnevangers!
Inhoud: Incl. ophangtouw.
Afmeting: b: 13 cm.

BRE24101  Set van 4 € 6,10

G. ZONNEVANGER BLOEMEN
Stralende bloemen die wanneer ze 
ingekleurd zijn je raam helemaal opfleuren.
Inhoud: Incl. ophangtouw.
Afmeting: l: 8 cm.

BRE77000  Set van 8 € 5,75




