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C. FOTO TRANSFER GEL
Foto Transfer Gel is speciaal ontwikkeld om geprinte afbeeldingen in je 
werk te verwerken. Enkel geschikt voor fotokopieën en laserprinters.

KA5443  Pot van 500 ml € 16,75

A.
B.

C.

TEXTIELVERF

A. TEXTIELVERF BUDGET
Kwalitatieve budget textielverf in 6 verschillende kleuren.

AF9673  Set van 6 x 250 ml € 17,80

B. CREALL-TEX TEXTIELVERF
Gebruiksklare textielverf voor gebruik op alle textielsoorten, 
uitgezonderd zijde.
BL (Blauw), GL (Geel), GR (Groen), RD (Rood), WT (Wit), ZW (Zwart).

EF1615+kleurcode   € 5,50

G. ZOUT VOOR EFFECTEN
Zout voor speciaal effect om te gebruiken 
met batikverf of vloeibare aquarelverf.

ZN2327  Per 100 gr € 3,99
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D. TEXTIELVERF,  
PEARL
Dekkende, universele verf op waterbasis met parelmoer/metallic uitstraling.
Inhoud: 10 verschillende kleuren.  € 36,50
CE1545  10 x 50 ml  € 32,50

E. TEXTIELVERF, NEON
Goede kwaliteit en duurzame textielverf, in neonkleuren.  € 17,95
CF1546  5 x 50 ml  € 16,85

BATIK OF IS HET TIE DYE
Met Tie Dye of batik wordt de stof op verschillende manieren opgerold en vastgebonden met elastiekjes waarna 
verschillende segmenten van het pakketje worden overgoten met speciale verf. Hierdoor ontstaan verrassende patronen.

H. BATIK FIXEERMEDIUM
Batik fixeermiddel wordt gebruikt voor 
het fixeren van textiel in een waterbad 
of direct in de wasmachine (niet via 
wasmiddel lade).
Kenmerken: 200 gram voor 
100 ml batikverf.

AF1529  Per 200 gr € 3,25

F. BATIKVERF
Textielverf op waterbasis voor het verven van katoen 
in een verfbad. 100 ml textielverf is voldoende om 
700  gr witte katoenen stof te verven (voor zwarte stof 
is 350 gr nodig). Voeg water, fijn zout en fixeermiddel 
toe aan de stof en fixeer met de wasmachine.
Inhoud: Geel, roze, groen, blauw.

AE1528  4 x 50 ml € 16,95




