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CHROME RUB-ON PIGMENT

EN CHROME RUB-ON PIGMENT
Special pigment powders for a very shiny, colored chrome plated effect.
The application is easy, no glue is needed. We can simply rub them
onto the surface with fingers or silicone applicator or a sponge-round
brush for dotting, doing circular motion. The surface to be embellished
has to be well prepared, very smooth and even. To reach such surface,
we can dip the objects into the Dipping Paint that will provide a smooth
surface without brush strokes, or we can use semi-gloss Creamy Acrylic Paint as a base. The decorated surface requires varnishing in case
of intensive use, it can be protected with the Pouring Glaze. For more
application-ideas watch our videos.

HU CHROME RUB-ON PIGMENT
Speciális pigment, mellyel nagyon fényes, színes, krómozott hatást érhetünk el. Alkalmazásához nincs szükség ragasztóra, simán dörzsöljük rá a felületre körkörös mozdulatokat végezve az ujjunkkal, szilikon
applikátorral vagy pontozó szivacsecsettel. A krómozott hatás nagyon
sima, egyenletes felületen érvényesül a legjobban, melyet készíthetünk
a tárgy mártófestékbe mártásával vagy selyemfényű krémes akrilfesték
használatával. A díszített felület erősebb igénybevétel esetén lakkozást
igényel, ilyenkor Pouring lakkal védjük. További alkalmazási ötletekért
tekintse meg videóinkat!
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0,5 g

silver

41350

rose gold

41351

ruby

41352

king blue

41353

dragon eye

41354

brass

41355

gold

41356

magenta

4135

gecco green

40088

Watch the video
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EN CHAMELEON RUB-ON PIGMENT
Special pigment powders for a very shiny, colored chrome plated effect. The application is easy, no glue is needed. We can simply rub
them onto the surface with fingers or silicone applicator or a spongeround brush for dotting, doing circular motion. The powders can be
also mixed into materials that dries transparent, such as the Pouring
Glaze, the Heavy Body Gel or the Super Glass Resin. The surface to be
embellished has to be dark and well prepared, very smooth and even.
To reach such surface, we can dip the objects into the Dipping Paint
that will provide a smooth surface without brush strokes, or we can use
semi-gloss Creamy Acrylic Paint as a base. The decorated surface will
be vulnerable, therefore it needs to be sealed with the Pouring Glaze.
For more application-ideas watch our videos!

HU CHAMELEON RUB-ON PIGMENT
Speciális pigment, mellyel magasfényű, színjátszó, kaméleon hatást
érhetünk el. Alkalmazásához nincs szükség ragasztóra, simán dörzsöljük rá a felületre körkörös mozdulatokat végezve az ujjunkkal, szilikon
applikátorral vagy pontozó szivacsecsettel. A pigmentport bekeverhetjük átlátszóra száradó anyagokba, mint például Pouring lakkba, Sűrű,
fényes gélpasztába vagy Szuper üveggyantába. A kaméleon hatás
nagyon sima, egyenletes felületen érvényesül a legjobban, melyet
készíthetünk a tárgy Mártófestékbe mártásával vagy gélpaszták, selyemfényű Krémes akrilfesték használatával. A díszített felület sérülékeny,
Pouring lakkal védjük. További alkalmazási ötletekért tekintse meg
videóinkat!
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0,5 g

scarabeus

41350

fire gold

41361

rainforest

41362

midnight ocean

41363

Watch the video
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DIPPING PAINT

250 g

41343

EN DIPPING PAINT
Water-based, extra-covering, self-leveling paint that can be used to
reach a thicker layer by dipping or pouring the objects. After drying (6-8
hours) the surface will be completely smooth and free of brushstrokes,
perfect to use as the base to imitate chrome plated effect using Pentart
Rub-on pigments.

HU MÁRTÓFESTÉK
Vízbázisú, extra fedőképességű, önterülő festék, melyet használhatunk
tárgyak bemártásához vagy leöntéséhez vastagabb festékréteg kialakítása érdekében. Száradás után (6-8 óra) a felület sima, ecsetnyom nélküli lesz, kiválóan alkalmas krómozott hatású felületek kialakításához, a
Pentart Rub-on pigmentek használatához.

Watch the video
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Visit our the website!
www.pentart.eu
Watch tutorials on YouTube!
www.youtube.com/pentartvideo
Follow us on Facebook!
www.facebook.com/pentartofficial
Find and save Pentart ideas on Pinterest!
https://www.pinterest.com/pentartofficial
Discover Pentart’s universe on Instagram!
https://www.instagram.com/pentartofficial

