
Posebne barve 

10072 BARVA MAGNETNA ČRNA CREATIV 250ml 

Magnetna barva je na vodni osnovi, brez topil, ki vsebuje visoko kakovosten železni 

prah. Osnova se zlahka oprime različnih podlag kot so lepenka, les, iverica, steklo, 

kovina, kamen, keramika.  

Osnovo za magnetno tablo pred uporabo dobro premešajte in jo s čopičem 

enakomerno nanesite na podlago. Priporočamo križni nanos - prvi nanos vodoravno, 

naslednjega navpično. Počakajte približno 3 ure, da se posuši. 

Potem izdelek prebarvajte z akrilno barvo. 

Čopič takoj po uporabi operite v hladni vodi. 

Namig: Magnetni učinek je večji, če osnovo nanesemo večkrat.  

10119 KREDNA BARVA 250 ml CREATIV 

KREDNA BARVA je idealna, ko želite različne 

površine spremeniti v  

površine, na katere lahko pišete s kredami. 

Nanaša se na karton, les, kovine ali stenske 

površine. Nanesite jo s čopičem v dveh ali 

treh križnih nanosih. Počakajte, da se barva 

posuši. Ko je posušena, je barva 

vodoodporna. Čopič po uporabi operite v 

mrzli vodi. 80 ml barve zadostuje za pribl. 

2,30 m2 površine.  



11238 BARVA S SVETLOBNIM EFEKTOM 

Barvo nanašamo s čopičem in svetlobni efekt je močnejši, če  nanese-

mo več slojev, prav tako pa je odvisen, kako svetla je podlaga, na 

katero nanašamo barvo. 

 

BIOCROMIX je posebna barva, ki se nanaša 

direktno na izdelek in se med sabo ne meša, kar 

povzroči marmorni svetleč učinek, živahnih 

intenzivnih barv. Barva je izredno tekoča ampak 

kljub temu zelo intenzivna.  

Lahko jo nanašamo s čopičem, gobico ali pa 

neposredno na izdelek. Barva se oprime vseh 

površin. Nanaša se lahko v več nivojih in nato 

ustvarja s praskano tehniko, ki barve med seboj 

pomeša v prelivajočem marmornem učinku.  

Gre za barvo z akrilno vodno osnovo, kar pome-

ni, da se po nanosu več ne bo odstranila. Madeže 

bomo morali odpraviti hitro s toplo vodo. 

 

10550 NAPIHLJIVE BARVE 6 x 10,5 ml  

Barve nanašamo kot konturo. Po nanosu jih 

posušimo s fenom in te se bodo napihnile in 

dobile 3D učinek 

10597 BARVA BIOCROMIX 500 ml 

http://www.morocolor.it/video/

