
Vaso DIY em FIMOair granite

Transformar o velho em novo! Cria maravilhosos vasos para as tuas flores favoritas num ápice usando copos de
iogurte usados. O upcycling está na moda e podes aproveitar para experimentar! A massa FIMOair granite dá aos
teus vasos reciclados um visual de pedra ou mármore perfeito para a tua casa e cria um novo espaço perfeito para

todo o tipo de plantas.

30 MIN

Instruções passo a passo

https://www.staedtler.com/br/pt/


Desenrola um bloco de FIMOair em granite com o roll-on
acrílico, em cima de um pedaço de papel vegetal, até
teres uma placa com cerca de 6 mm de espessura. 

Dica: Para obteres uma espessura uniforme, podes
colocar um lápis de cada lado da massa que vais
desenrolar. Assim, o roll-on acrílico passa por cima dos
lápis, distribuindo a massa FIMOair de modo uniforme.
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Antes de utilizares o copo de iogurte, lava-o com água
quente, seca-o bem e retira os rótulos. 

Coloca o copo na placa de FIMOair granite.
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Aplica a massa FIMOair granite em volta do copo e
recorta os excessos sobrepostos usando um cortador.
As extremidades não devem ficar sobrepostas, apenas
unidas. 

Dica: Para alisar as extremidades unidas podes rolar o
copo para trás e para a frente suavemente sobre a base
até as extremidades colarem.
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Alisa bem a massa FIMOair granite. Podes alisar
fissuras, uniões e irregularidades com a esteca ou o
dedo humedecidos.
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Deixa o vaso secar durante pelo menos 24 horas à
temperatura ambiente.
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Para revestires o teu vaso de folha dourada, usa um
pincel para aplicar primário para folha metálica nos
pontos pretendidos.
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Aguarda até que o líquido leitoso aplicado fique
transparente (aprox. 15 minutos). Entretanto, prepara a
folha metálica.
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Aplica a folha metálica cuidadosamente com o dedo e
pressiona-a ligeiramente com um pincel limpo e seco.
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Remove a folha metálica em excesso, escovando as
extremidades com um pincel para pontilhar.

O teu vaso elegante já está pronto para receber
plantas.
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

FIMO  8700 05 Rolo acrílico - Cartela com roll-on acrílico para dar à massa
FIMO uma superfície lisa e uniforme, dimensões: ø 25 mm, 20 cm

8700 05 1

Também necessita:

Papel vegetal, 2 lápis de cor finos (hexagonais) como espaçadores, taça com água para
humedecer os dedos, copo de plástico usado (p. ex., iogurte, natas), pincel, pincel para

pontilhar

®

https://www.staedtler.com/br/pt/produtos/massas-de-modelagem-e-acess-rios-fimo/pasta-para-modelar-fimo-professional/fimo-8700-05-rolo-acr-lico-8700-05/

