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Materiais Utilizados:

    -  

Álcool,

    -  

Algodão,

    -  

Cola de guardanapo,

    -  

Diluente celuloso,

    -  

Esponja de cozinha,

    -  

1 Guardanapo,

    -  

Lixa das unhas,

    -  
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Pincel macio nº 16,

    -  

1 Prato de vidro,

    -  

Tesoura,

    -  

Tinta acrílica (cor marfim),

    -  

Verniz mordente,

    -  

X-acto.

Como se Faz:

    1. 

Limpe com algodão embebido em álcool a parte de trás do prato.

    2. 

Retire as 2 folhas do guardanapo por forma a ficar apenas com a película que vai colar. Caso
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haja necessidade de recortar o guardanapo faça-o com as 3 folhas.

    3. 

Molhe previamente o pincel espatulado nº 16 para depois colar o guardanapo do meio para as
pontas para não ficar com rugas.

    4. 

Dê a 1ª de mão para colar o guardanapo. Repita o processo mais três vezes, perfazendo um
total de 4 de mão para ganhar consistência. Aplique a cola vertical e horizontalmente.

    5. 

Embeba uma esponja de cozinha húmida sobre a tinta acrílica de cor Marfim e aplique duas de
mão no prato vertical e horizontalmente no sentido de cima para baixo.

    6. 

Depois aplique duas de mão de verniz mordente1 (usado só em pratos) para dar brilho e
aderência. O verniz é aplicado de dentro para fora do prato e é usado em cima da tinta.

    7. 

Para o prato ficar perfeito, com um x-acto, vire o prato para baixo encostado a si, e de fora
para dentro retire o excesso das beiras, como se estivesse a serrar. Com a ajuda de uma lima
de papel lixe as beiras do prato.

Dica:

1 Os pincéis utilizados com o verniz mordente são limpos quando embebidos em diluente
celuloso.
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  полигон отзывы

 4 / 4

http://www.midastelecom.com/

