Letras com look de betão - Design extravagante

6 0 M IN

O visual de betão é a mais recente tendência em acessórios para a casa. Com estas letras estilizadas, poderá dar à
sua casa um elegante toque de charme urbano com betão. Utilize-os para adornar os peitoris das janelas, paredes
ou prateleiras e criar um ambiente aconchegante e agradável. O truque: essas letras de aparência sólida feitas de
FIMOair light podem parecer pesadas como betão, mas são leves como uma pena, o que as torna ideais para as
colocar de pé, as pendurar ou colar.

Instruções passo a passo

1
Para uma letra, abra uma placa de um bloco de FIMOair
light branco (500 g) de aprox. 12 x 18 cm de tamanho e
3 cm de espessura.
Dica: Coloque duas ripas de madeira de 3 cm de altura
à esquerda e à direita do bloco de FIMOair light para
ajudar a estender a massa de modelar numa placa
uniforme com a mesma espessura.
Endurecimento: Deixe as letras secarem no ar à
temperatura ambiente durante 1 dia ou leve-as a
endurecer no micro-ondas em apenas 10 minutos a 600
watts.
IMPORTANTE: Para evitar o superaquecimento,
coloque um copo de água fria no micro-ondas durante o
processo de endurecimento. Endurecer dentro de 1 hora
da modelagem (100 g / 10 min).

2
Recorte o molde de papel das letras, humedeça
levemente e coloque na placa de FIMO. Utilize um
bisturi ou uma faca de cozinha para riscar os contornos
na massa.

3
Remova o molde e insira verticalmente a faca rígida no
topo da massa. Siga os contornos e recorte a letra com
cuidado. Repita o procedimento para as outras letras e
deixe-as para secar no ar ou endureça-as no microondas.

4
Uma vez secas e duras, pode lixar qualquer
irregularidade das letras com as esponjas abrasivas.
Pequenas rachaduras e buracos são bem-vindos para
dar às letras a sua aparência de betão inconfundível.

5
De seguida, cubra as letras com uma camada de tinta
em cinzento (por exemplo, o Chalky Finish da Rayher
em cinzento-pedra). Para realçar ainda mais o efeito de
betão, polvilhe um pouco de areia sobre a tinta ainda
húmida e esfregue-a.

6
Aplique o mordente para a folha de metal com o pincel
em todos os laterais, internos e externos, das letras e
deixe secar. Não aplique na parte frontal das letras, pois
não serão douradas.

7
Aplique a folha de metal com cuidado com um pincel
macio em todas as laterais e fixe com pancadinhas
leves.

8
Para proteger melhor as letras, conclua o trabalho com
uma demão de verniz especial para folha de metal e
deixe secar por completo.

Lista de Materiais

Material necessário!
Produto

N.º art.

Quantidade

FIMO® 8700 04 Lâminas - Blister Contém 1 lâmina rígida, 1 flexivel e 1
serrilhada

8700 04

1

FIMO® 8711 Kit de estecas plásticas - Etui contendo kit de estecas
plásticas FIMO com 4 peças

8711

1

FIMO® 8700 05 Roll-on acrílico - Blister Roll-on acrílico para dar à massa
FIMO uma superfície lisa e uniforme, dimensões: ø 25 mm, 20 cm

8700 05

1

FIMO® 8700 08 Kit Grind’n polish - Blister Conjunto de esponjas para
polimento, com 3 grãos diferentes, para tratamento das superfícies de
FIMO endurecidas (fino / "super fino" / "microfino")

8700 08

1

FIMO® 8781 Folha de metal - Single Folhas de metal, floco de diferentes
cores, 3 g.

8781-11

1

FIMO® 8781 Folha de metal - Single Folhas de metal, floco de diferentes
cores, 3 g.

8781-81

1

FIMO® 8782 Produto para imprimar folha de metal - Blister Contém um
frasco de produto para imprimar as folhas de metal, 35 ml

8782 BK

1

Também necessita:
superfície de trabalho lisa (vidro ou cerâmica), pincéis, tesoura, copo, lima semirredonda, lixa
P120, palito de dente, areia, linha branca de algodão, 2 ripas de madeira em perfil de: 30 mm x
18 mm, 30 cm de comprimento. Para pintar: tinta efeito giz em cinzento (p.ex. Chalky Finish de
Rayher), areia
,

