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Magic fi alová 931 Magic červená 932 Magic modrá 933 Magic stříbrná 934 Magic zelená 935

Magic Design 
Efektní akrylové barvy s obsahem speciálního pigmentu, který podle úhlu dopadu světla mění odstín. Barvy jsou ředitelné vodou, odolné 
otěru a po přelakování i povětrnostním vlivům. Vhodné na většinu pevných povrchů zbavených mastnoty a nečistot například na rámy 
obrazů, nábytek a pro dekorační výtvarné práce v interiérech. Možné kombinovat s barvami Hobby Acryl matt. Po příslušném naředění 
vhodné pro Airbrush.

5 efektních barev, á 59 ml

Objed. č.:  NHM362 … (+číslo barvy)

Hobby Acryl matt jsou vysoce kvalitní akrylové vodou ředitelné barvy s matným vzhledem.
Díky mimořádné krycí schopnosti, brilantnosti barev a přilnavosti na různorodé povrchy 

jsou barvy Hobby Acryl matt vhodné pro umělce, hobby malíře a modeláře.
Lze je využít k dekoraci a malování na papír, kartón, malířské plátno, dřevo, kov, sklo,

plast (ne PE), keramiku, kámen, polystyren a volně schnoucí modelovací hmoty.
Obzvláště jsou vhodné k dekorační ubrouskové technice – découpage.

Hobby Acryl matt

Vlastnosti a charakteristika:
• 36 světlo stálých brilantních odstínů, včetně zlaté, stříbrné, měděné, neónové,
   metalické, a fosforeskující v noci
• vodou ředitelné a rychleschnoucí, bez zápachu
• odolné vodě a vůči poškrábání (vhodné i na nábytek)
• jako podklad lze využít veškeré pevné, mastnoty a prachu zbavené materiály
• odstíny lze vzájemně míchat a přetírat
• barvy jsou vhodné i na venkovní použití

Hobby Acryl matt Startovací sada
Pomocí této „startovací“ sady získáte první 
zkušenosti s barvami Hobby Acryl matt.

Sada obsahuje 6 základních barev (bílá, žlutá, 
červená, modrá, zelená, černá), vše á 20 ml.

Objed. č.:  NDS368306

Hobby Acryl matt

Karmínově červená 312

Červená 317

Pastelově modrá 407

Magenta 316

Violet 405

Kobaltblau     408

Oranžová 304

Červená rumělka 306Antik bílá 106

Pastelově žlutá 203

Citrónově žlutá 205

Žlutá 208

Zlatožlutá 210

Barva pleti 217

Lososově červená 303

Bílá 102

Vzorník odstínů barev
Hobby Acryl matt
36 odstínů, á 59 ml

Objed. č.:  NHH362 … (+číslo odstínu)

Tyrkysově modrá 423

Tmavě zelená 503

Májově zelená 511

Zelená 513

Bambusová 601

Okr 602

Hnědá 611

Blankytně modrá 410

Petrol      517

Olivgrun      516

Zlatá 802

Stříbrná 804

Měděná 806

Fosforeskující zelená 829

Tmavě hnědá 617

Černá 706

Teracotta      613

Metalická červená      819

Metalická modrá      822

Neón žlutá      808
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Home Art sada štětců
Sada obsahuje 3 kvalitní ploché štětce ze světlých štětin 
ve velikostech 6/10/20 pro aplikaci barev Home Art.

Objed. č.: NAN272201

Home Art úzký štětec
Plochý štětec ze světlých štětin vel. 1,5 pro aplikaci barev Home Art.

Objed. č.: NAN272202

Home Art široký štětec
Plochý štětec ze světlých štětin vel. 2,5 vhodný pro závěrečné 
„vyhlazení“ lazury Home Art.

Objed. č.: NAN272203

Home Art podkladová barva jemná – Fein
Pro přípravu pevných povrchů před nátěrem lazurou Home Art. 
Barva obsahuje jemný písek, je bílá, lze tónovat 
barvami Hobby Acryl matt.

Objed. č. – obsah 250 ml: NAG242002

Objed. č. – obsah 1000 ml: NAG242020

Vzorník dekoračních lazur Home Art
Výsledné odstíny lazury Home Art se mohou lišit od vzoru na obrázku z důvodu lazurovacího charakteru barvy, 
rozdílné techniky aplikace, různé síly vrstvy a barvy podkladu.

Objed. č. – obsah 100 ml:    NAA240 … (+číslo odstínu)

Objed. č. – obsah 250 ml:    NAA241 … (+číslo odstínu)

Pure 000 Sunlight 205 Apricot 303 Mandarine 304

Venezia 306 Baccara 312 Clematis 316 Amethyst 405

Blue 410 Cosmos 412 Aqua 423 Smaragd 506

Kiwi 511 Jadegrün 514 Terracotta 613 Graphit 705

100 ml

Kiwi 511

250 ml

Home Art

Home Art
dekorační lazura

Home Art jsou dekorační lazurní barvy, které obsahují
jedinečné efektní prvky. Nanášení plochým štětcem

je velmi snadné a po zaschnutí vyniknou efektní
malé částice. Díky univerzální přilnavosti podkladové
barvy na různé povrchy můžete dekorovat nábytek,

ozdobnou keramiku, interiéry nebo lze malovat
na malířské plátno, kartón, dřevo, terakotu, květináče,

porcelán, kámen, smalt, umělé hmoty (kromě
polyethylenu). Barvy Home Art lze kombinovat

a využít v dalších výtvarných a dekoračních
technikách, jako např. découpage – ubrouskové

technice společně s akrylovými 
barvami Hobby Acryl matt.

Vlastnosti a charakteristika:
• 16 odstínů včetně čiré
• vodou ředitelné, bez obsahu rozpouštědel, bez zápachu
• barvy lze vzájemně míchat a tónovat pomocí 

barev Hobby Acryl matt
• podklad natřít Home Art podkladovou barvou – jemnou 

nebo hrubou
• odolné vodě a omyvatelné (šetrně jako nábytek)
• pro dekorace v interiérech (nábytek, dekorace, stěny, …)

Home Art podkladová barva hrubá – Grob
Pro přípravu pevných povrchů před nátěrem lazurou Home Art. 
Barva obsahuje hrubý písek, je bílá, lze tónovat 
barvami Hobby Acryl matt.

Objed. č. – obsah 250 ml: NAG242001

Objed. č. – obsah 1000 ml: NAG242010

Home Art Startovací sada 
Pomocí této „startovací“ sady získáte první zkušenosti s dekorační 
technikou lazur Home Art. 

Sada obsahuje 3 základní barvy Home Art (Sunlight, Venezia, Blue, 
Smaragd) a podkladovou barvu jemnou i hrubou, 
vše á 59 ml.

Objed. č.: NAS241900
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Textile Art 
Vodou ředitelné barvy na textil

s kvalitními pigmenty. Barvy
lze mezi sebou míchat

a vytvořit tak další odstíny.
Po fixaci zažehlením jsou barvy

odolné praní. Velmi dobře
drží na přírodních, směsových
syntetických textiliích. Můžete

si originálně ozdobit tričko,
kalhoty, tašku, deštník,

namalovat ubrus – zkombinujte 
svou nápaditost a kreativitu 

s barvami Textile Art.

Vlastnosti a charakteristika:
• 35 brilantních odstínů s dobrou 

až velmi dobrou světlostálostí
• 18 odstínů se zvýšenou krycí 

schopností na tmavý textil
• vhodné pro malování štětcem, 

tisk a razítkování, 
• ředitelné vodou, volně 

schnoucí, fixace zažehlením 
(dle použité textilie),

• po fixaci žehličkou (3–5 min.) 
odolné čištění, žehlení 
a praní do 60 °C 
(metalické odstíny do 40 °C)

Textille ArtHome Art

Barvy 
na tmavý textil

Natírání podkladu
Podklad musí být pevný, suchý, zbavený 
mastnoty a nečistot. Na podklad naneste 
plochým štětcem jednu rovnoměrnou vrstvu 
Home Art podkladové barvy jemné nebo 
hrubé. Podkladová barva je bílá, lze ji před 
nanesením tónovat barvou Hobby Acryl 
matt, tak aby po přetření barevně „ladila“ 
s lazurou Home Art. Pro nátěr podkladu 
můžete použít také reliéfní strukturové 
tmely / pasty pro docílení reliéfního povrchu.

Nanášení lazury
Přibližně po 1 hodině je podkladová barva 
připravená k přetření. Lazuru Home Art před 
použitím důkladně protřepejte a nanášejte 
širokým štětcem křížem krážem přes sebe.
Lazura Pure je čirá, pouze s obsahuje bílé 
efektní částečky. Lze ji obarvit akrylovými 
barvami Nerchau- Hobby Acryl matt.
Lazurou Pure také můžete zředit a tím 
zesvětlit jakýkoli jiný odstín lazur.
Pro dosažení požadovaného vzhledu 
doporučujeme použít štětce Home Art.

Závěrečná úprava
Po několika minutách lehce „vyhladíte“ 
povrch barvy suchým plochým štětcem 
křížem krážem, tím dosáhnete vyniknutí 
bílých efektních částeček v barvě. Nebo 
lze celý povrch přetřít transparentní
lazurou Home Art Pure. 
Barva Home Art zaschne volně za pokojové 
teploty po cca 4 hodinách, za cca 12 hodin 
je barva (i podklad) dokonale suchá.

Malování štětcem Tisk na textilTisk na textilTisk na textil Šablonování

Jak na to!

ŠablonováníŠablonování

1

2

3

Jak na to!
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Textile Art sada ST 6
Sada obsahuje 6 základních barev á 20 ml

(bílá, žlutá, červená, modrá, zelená a černá)

Objed. č.:           NTS148 906

Textile Art zesvětlovač 
Barvu na textil můžete zesvětlit pomocí bílé (stříbrné) barvy, ale např. 
červená přidáním bílé zrůžoví. Pokud budete chtít světlejší odstín, 
vmíchejte do zesvětlovače barvu. Barva zůstane dostatečně hustá,  
aby s ní šlo malovat nebo tisknout – viz obr. 

Jak na to!

Textile Art

Stříbrná perleť 803

Oranžová neón 810

Oranžová  304 Tyrkysová 423

Šarlatově rudá 310 Zelená 504

Žlutá neón 808

Textile Art
na světlý textil
35 odstínů, á 59 ml

Objed. č.:   NTA142 … (+ číslo odstínu)

Textile Art na tmavý textil - Aqua
Sada obsahuje 6 barev á 20 ml

( světle modrá, modrá, tyrkysová, fi alová, světle zelená, zelená )

Objed. č.:           NTS144 906

Textile Art na tmavý textil - India
Sada obsahuje 6 barev á 20 ml

( žlutá, oranžová, růžová, malinová, červená, hnědá )

Objed. č.:           NTS144 908

Stříbrná 804

Zlatý glitr 828

Měděná 806

Tmavě zelená 515

Karmínově červená 312

Zlatožlutá  210

Růžová 314

Modrá 420

Májová zeleň 513

Zesvětlovač (bezbarvý) 830

Zelená metalíza 824

Stříbrný glitr 826

Modrá metalíza 822

Zlatá okr 602

Hnědá 616

Zlatá 802

Zelená neón 818

Bílá  102 Bordó 319

Citrónově žlutá 204 Fialová 405

Růžová křiklavá neón  816

Žlutá 208

Černá 706

Tmavě modrá 416

Růžová neón 814

Červená neón 812

Šedá 702

Fialová metalíza 820

Textile Art
na tmavý textil
18 odstínů, á 59 ml

Objed. č.:      NTA144… (+ číslo odstínu)
Modrá 419 Šedá 702

Bílá  102 Malinová 316 Černá  706Tyrkysová 423

Zlatá 802Zlatá 802Žlutá 208 Červená 318 Světle zelená 512

Zelená 504Oranžová 304 Fialová 405 Stříbrná 804

Hnědá 616Růžová 314 Světle modrá 418 Fosforeskující zelená 286

Modrá 419
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Vlastnosti a charakteristika:
• 10 efektních třpytivých odstínů s obsahem glitrů, včetně zlaté, stříbrné 
   a svítivé v noci
• barvy jsou ředitelné vodou a rychleschnoucí, bez zápachu
• snadná aplikace přímo z lahvičky úzkou špičkou
• po zaschnutí odolné vodě, kontury drží tvar
• vhodné na textil, papír, lepenku, dřevo, keramiku, kov i sklo
• na textilu odolné praní do 40 °C, žehlit z rubu

Glitter Liner
Potřebujete zvýraznit detail 

na Vámi malovaném výrobku, 
napsat blahopřání

nebo domalovat vánoční ozdobu?
 Tak pro tyto a řadu dalších 
maličkostí využijete třpytivé 

barvy Glitter Liner. 
Úzkou špičkou malujete 

tenké kontury, které třpytivým 
efektem zvýrazní Vaše dílo. 

Možné kombinovat 
s ubrouskovou technikou 
a barvami Window Art,

lazurami Home Art 
nebo Textile Art.

Glitter Liner

Fixy na textil

Textile Art

Fixy na textil
Sada 10 barev

(žlutá, oranžová, červená, růžová, fi alová, modrá, světle modrá, zelená, 
hnědá a černá)

Objed. č.:           NTS140410

Fixy na textil 

Sada STANDART 4 barvy

(červená, modrá, zelená a černá)

Objed. č.:           NTS140400

Fixy na textil
10 barev, 

Objed. č.: NTA140… (+číslo barvy)

Vlastnosti a charakteristika:
• na světlý textil z přírodního nebo částečně 
   umělého vlákna
• multifunkční hrot 2v1 pro kreslení 
   tenkýchlinií i ploch
• fixace zažehlením (dodržte teplotu 

uvedenou výrobcem textílie k žehlení)
• lze prát do 60 °C, žehlit z rubu

Vzorník barev Glitter Liner 

10 barev, á 28 ml

Objed. č.: NGG220… (+číslo barvy)

Hologramm 832Irisierend 830

Stříbrná  804Antracitová 702 Fosforeskující zelená 829Zlatá  802

Zelená 504Růžová  314 Modrá  420Červená 312Červená 312

Žlutá 001 Oranžová 017 Růžová 019 Červená 020 Fialová 027

Modrá 035 Světle modrá 036 Zelená 038 Hnědá 050 Černá 060

Napište na tričko vtip, citát nebo věnování.
 Fixy na textil mají brilantní barvy,
a snadno se s nimi maluje i dětem.

Díky hrotu s plochou špičkou lze kreslit 
tenké linie i větší plochy. 

Po zažehlení je kresba odolná praní.

Glitter Liner
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Window Art

Window Art Creative Set W 5 S
Tato kreativní sada obsahuje 5 barev Window Art v balení 80 ml, odstíny 
žlutá, červená, modrá, zelená a černá kontura. Navíc předlohy pro malování 
ve formátu A3 a podkladovou fólii.

Objed. č.:            NWS218305

Obrázek, který chcete malovat si připravte 
ve velikosti 1:1. Použijte hotovou předlohu, 
nebo vlastní kresbu. Tu vsuňte pod hladkou 
folii, např. obal na sešity, nebo do kapsy tzv. 
eurofolie na dokumenty. Konturou (můžete 
vystřídat i několik barev kontury) nakreslete 
obrysy kresby. Jednotlivé tahy by měly na sebe 
navazovat, tak, aby malé plochy byly uzavřené 
a barva pak neutíkala ven. 

Konturu ponechte alespoň trochu zaschnout 
(záleží na množství nanesené vrstvy), 
minimálně 20 min. až 24 hod. (obzvlášť malým 
dětem se obrázek lépe vybarvuje barvou, když 
je kontura zaschlá). Pak vybarvujte obrázek: 
do políček nanášejte rovnoměrně vrstvu 
barvy – asi 1 mm. Odstíny můžete přímo 
na folii mezi sebou různě mísit (např. špejlí) 
a tím vzniknou zajímavé efekty. Na sjednocení 

plochy pozadí lze použít bezbarvou barvu, 
která spojí jednotlivé kousky ve větší celek 
(např. tykadla motýla), se kterým se pak lépe 
manipuluje. 
Celý obrázek nechte ve vodorovné poloze 
v pokojové teplotě uschnout cca 12–24 hod. 
Pak jej snadno sejměte a „přilepte“ (umistěte) 
na sklo, zrcadlo, kachličky …

Jak na to!

Kontura antracitová 297

Čirá 200 Bílá 201 Citrónově žlutá 206 Žlutá 208 Slunečně žlutá 209

Jantarová 214 Oranžová 217 Rumělkově červená 219 Červená 220

Karmínová červeň 222 Červená bordó 223

Červená magenta 284

Fialová 227 Kobaltově modrá 234Blankytně modrá 232

Modrá 235 Ledově modrá 236 Zelená 244 Tyrkysová 245

Smaragdově zelená 246 Olivově zelená 247

Tmavě zelená 240

Světle zelená 248 Terakota 249 Hnědá 250

Šedá 281

Černá 260

Stříbrná perleť 278 Zlatá 279

Perleťová 277

Barva pleti 215

Stříbrný flitr 288 Zlatý flitr 289

Červený glitr 270

Modrý glitr 273 Zelený glitr 274 Zlatý glitr 275 Perleťový glitr 276

Fosforeskující zelená 286

Růžová neón 261 Žlutá neón 262 Červená neón 263

Kontura bílá 298Kontura černá 296

Kontura zlatá 292 Kontura šedá olovo 295Kont. stříbrná perleť 294

Kontury

Window Art
42 odstínů barev a 6 kontur, á 80 ml

Objed. č.:  NWW212 … 
    (+ číslo kontury nebo barvy)

Vzorník odstínů barev 
a kontur Window Art

Barvy

Vlastnosti a charakteristika:
• 42 odstínů barev a 6 kontur
• světlostálé a vodě odolné, vodou ředitelné, 

zdravotně nezávadné, bez zápachu
• po zaschnutí snadno přilnou na hladký, 

mastnoty a nečistot zbavený podklad
• vysoce elastické a odolné stárnut(křehnutí),
  proto i po dlouhé době snadn sloupnutelné
• obrázky jsou snadno odstranitelné 

a opakovaně použitelné

Obrázky namalované barvami Window Art 
mohou zdobit okna, kachličky v koupelně, 

skleněnou výplň u dveří nebo stínítko 
na lampě. Obrázek snadno a rychle 
namalujete na hladkou fólii podle

předlohy, po vyschnutí motiv z fólie 
odlepíte a jemným tlakem umístíte 

na hladký povrch. 

Originál Window Art

Návod na motýly najdete na www.nerchau-barvy.cz

12 13



Art Gel
Barevné gely, které si po zaschnutí ponechávají efektní lesklý „gelový“ vzhled.

Díky univerzální přilnavosti na veškeré pevné poklady mají široké použití a otvírají nové možnosti
dekorace. Snadno se nanášejí (jako Window Art) a když do ještě vlhkého gelu nasypete 

dekorační flitry, třpytky a podobně, po zaschnutí efekty drží na předmětu. 
Snadná údržba vlhkým hadříkem.Odstíny lze mezi sebou míchat.

Vlastnosti a charakteristika:
• výběr ze 24 odstínů barev, které lze vzájemně míchat
• dobrá přilnavost na téměř veškeré suché, mastnoty a prachu zbavené 

podklady jako jsou např. keramika, papír, kartón, dřevo, plast, kov, sklo, plátno 
• gelová konzistence, v silné vrstvě lze modelovat, nepraská, nesesychá
• bez zápachu, ředitelné vodou, po zaschnutí odolné vodě
• volně schnou při pokojové teplotě (2–24 hod.) 
• keramiku a sklo lze vypálit v troubě po 2 dnech schnutí na 140 °C po dobu 30 min., 

poté nechat pozvolna vychladnout v troubě

Art Gel

Art Gel Startovací sada
Pomocí této „startovací“ sady získáte první zkušenosti s Art gely.

Sada obsahuje 6 základních barev (bílá, žlutá, červená, modrá, 
zelená a černá), vše á 100 ml. 

Objed. č.:            NGA291299

Štětcem
Použijte nejlépe štětec 
se syntetickými štětinami, 
barvu v tenké vrstvě lehce 
roztírejte.

Špachtlí
Špachtlí naneste silnější 
vrstvu a díky optimální 
hustotě Art Gelu můžete 
gel tvarovat a modelovat. 
Lze použít kovové nebo 
plastové špachtle
různých tvarů.

Liner špičkou
Použitím špičky na 100 ml 
tubu vytlačujte Art Gel 
přímo z tuby a malujte 
tenké linie, kontury nebo 
pište ozdobné ornamenty.

Přes šablonu
Díky pastovité konzistenci 
je Art Gel mimořádně 
vhodný pro nanášení přes 
šablony. Po nanesení gelu 
šablonu ihned sejměte, 
aby nepřischla k podkladu.

Jak na to!

Čirá  200 Bílá  201 Citrónově žlutá 206 Žlutá  209

Oranžová  217

Pískově žlutá 215

Rumělkově červená 219 Karmínově červená  222 Červená bordó  223

Magenta  284

Blankytně modrá  232

Kobaltově modrá 234 Modrá 235 Levandulově modrá 237 Tmavě zelená 240 Zelená 244

Olivově zelená 247 Světle zelená 248 Terakota 249 Tmavě hnědá 250 Šedo černá 260

Šedá  281Stříbrný glitr 275 Zlatý glitr 276

Vzorník barev Art Gel

Špička pro malování linek
na tuby 100 ml

Objed. č.:       NUS291000

Art Gel
24 odstínů, á 100 ml

Objed. č.:       NGA291 … (+ číslo odstínu)
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Découpage 
ubrousková 

technika 

4

Podkladová barva Hobby Acryl matt
Dřevěný rámeček natřeme barvou Hobby Acryl matt, 
kterou můžeme použít i na ostatní materiály (květináče, 
podnosy, nábytek apod.) Důležitá je barva podkladu.
Měla by být výraznější než bude vrchní vrstva a měla by 
barevně ladit s ubrouskem.

Krakelování a nanesení vrchní barvy
Na část nebo celou plochu rámečku naneseme Découpage 
krakelovací lak. Natíráme měkkým plochým štětcem v jednom 
směru a v jedné vrstvě. Když je lak suchý, naneseme na něj 
svrchní barvu Hobby Acryl matt. Na přetřenou plochu 
se nevracíme štětcem, ihned po natření se samy začnou 
objevovat prasklinky, vzhledem imitující starý, popraskaný lak.

Tip: čím silnější je vrstva krakelovacího laku, 
tím větší jsou trhliny.

Découpage

Jak na to!

Snili jste o vlastnoručně namalovaném obrazu, 
zdobeném rámu na obrazy,

 nebo zrenovovaném a vkusně 
domalovaném starém kusu nábytku? 

Ale protože vám nebyl shůry nadělen výtvarný 
talent, zůstalo vždy jen u snění? 

Dnes již nemusíte snít. Díky dekorační technice 
découpage a barvám Nerchau jednoduše 

a přitom velmi efektně ozdobíte a domalujete 
téměř každý předmět kolem vás.

Při technice Découpage (čti dekupáž) 
používáme pro zdobení a dekorování předmětů 
motivů natištěných na ubrousku (dvou a tří-
vrstvém). Nůžkami vystřihneme daný motiv 
a pak odstraníme spodní dvě bílé vrstvy 
ubrousku a nalepíme pouze svrchní 
– potištěnou vrstvičku. K lepení se používá 
lepidlo na découpage, ubrousek po nalepení 
splyne s podkladem a výsledek dokonale 
imituje kresbu.

Lepení ubrousku
Na destičku uvnitř rámečku jsme nalepili ubrousek. Používáme 
pouze svrchní, potištěnou vrstvu ubrousku. Plochu, kde bude 
ubrousek, netřeme Découpage lepidlem, přiložíme ubrousek 
a jemným plochým štětcem ubrousek uhladíme a ještě 
přetřeme slabou vrstvou lepidlem. To po zaschnutí zprůsvitní.

Další možnost: na žlutém květináči s květy je použita 
přirozená barva terakoty a vynechán krok 1, krakelovací lak 
je natřen přímo na terakotu. Květináč je poté přetřen žlutou 
barvou Hobby Acryl matt. Když uschne, nalepíme ubrousek. 
Na květináči s tygry jsme použili jen podkladovou barvu, 
na které je nalepený ubrousek. 

Pozor: podklad, na který budeme lepit ubrousek musí být vždy 
dostatečně světlý, aby na něm motiv a kresba pěkně vynikly. 

Přelakování transparentním lakem 
Pro lepší údržbu předmětu je třeba na závěr jej přetřít 
bezbarvým lakem (polomatným nebo lesklým). Zvláště 
květináče, do kterých zasadíme květinu do zeminy, musíme 
nejméně dvakrát- z vnějšku i zevnitř přelakovat, zejména 
pečlivě kolem odtokové dírky tak, aby byla terakota 
dostatečně izolovaná a nenasála vodu, která by poničila 
dekorování. 
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Découpage laky a lepidla

Découpage Textil médium
Pro lepení ubrousků na látku (ne strečové materiály). Po zaschnutí 
fi xace zažehlením z rubové strany (řiďte se pokyny výrobce 
textilie). Poté odolné praní z rubu na 40 °C. Ředitelné vodou, 
po vyschnutí zprůhlední.

Objed. č. – obsah 59 ml: NDL341901

Objed. č. – obsah 250 ml: NDL344901

Découpage lepidlo – Haftgrund
Pro lepení ubrousků na pevné podklady jako je keramika, terakota, 
dřevo, plast, kov, papír, malířské šepsované plátno. Ředitelné 
vodou, po vyschnutí zprůhlední. 

Objed. č. – obsah 59 ml: NDL341902

Objed. č. – obsah 250 ml: NDL344902

Découpage krakelovací lak – Krakelierlack
Průhledný vodou ředitelný lak, který po přetření akrylovou barvou 
vytváří trhlinky, tzv. patinu – vzhled staré popraskané barvy. 
Nanesená vrstva laku ovlivní velikost trhlinek, silnější vytvoří 
větší trhliny.

Objed. č. – obsah 59 ml: NDL363907

Objed. č. – obsah 250 ml: NDL344908

3D lak – lack
Průhledný akrylový lak, který se díky hustější konzistenci využívá 
pro docílení 3D vzhledu, např. oči, kapky, obrysy nejen u motivů 
z ubrousků.

Objed. č. – obsah 80 ml: NDL363901

Découpage čirý lak polomatný – Klarlack seidenmatt
Vodou ředitelný transparentní lak pro přelakování různorodých 
podkladů jako je papír, kartón, dřevo, keramika, plast a předmětů 
ozdobených ubrouskovou technikou. Lak je po vyschnutí vysoce 
odolný proti poškrábání a jinému mechanickému zatížení, 
předměty lze čistit vodou.

Objed. č. – obsah 59 ml: NDL362906

Objed. č. – obsah 250 ml: NDL344905

Patina
Hedvábně matná akrylová barva s potlačenou krycí schopností 
pro docílení vzhledu (patiny) starého povrchu. Obzvláště vhodná 
například pro nátěry dřevěných rámů a obrazů.

Antik bílá:  objed. č. – obsah 59 ml, NHM362909

Zelená:  objed. č. – obsah 59 ml, NHM362908

Měděná:  objed. č. – obsah 59 ml, NHM362910

Černá:  objed. č. – obsah 59 ml, NHM362911

Découpage čirý lak lesklý – Klarlack glanzend
Vodou ředitelný transparentní lak pro přelakování různorodých 
podkladů jako je papír, kartón, dřevo, keramika, plast a předmětů 
ozdobených ubrouskovou technikou. Lak je po vyschnutí vysoce 
odolný proti poškrábání a jinému mechanickému zatížení, 
předměty lze čistit vodou.

Objed. č. – obsah 59 ml: NDL135500 

Objed. č. – obsah 250 ml: NDL344904 

Maskovací liner 
Čiré akrylové krycí / maskovací médium na různé povrchy (plátno, 
dřevo, keramiku, papír, terakotu atd.). Po zaschnutí přetíratelný 
akrylovými a akvarelovými barvami. Po zaschnutí barvy lze snadno 
z podkladu odstranit / sloupnout.

Objed. č. – obsah 80 ml:                                          NDL363910 

18 19



Nanesení krakelovacího tmelu
Na plátno celé nebo jen část naneseme špachtlí (plastovou 
škrabkou nebo plast. příborem, kreditní kartou apod.) 
krakelovací tmel Relief v síle 2–4 mm. Plochu co nejvíce 
uhladíme a ihned ji začneme fénovat ze vzdálenosti 
cca 20–30 cm. Je důležité, aby fén měl výkon min. 1200 W, 
fénujte, dokud tmel zcela neproschne.

Nalepení ubrousku
Na zcela proschlé plátno nalepíme ubrousek univerzálním 
lepidlem na découpage. Ubrousek lze stříhat, ale na obrázku 
je okraj vytrhaný (podrobnosti k ubrouskové technice najdete 
na stranách 16 a 17).

Nanášíme další reliéfní tmely/pasty
Obrázek dotvoříme pomocí reliéfních tmelů. Naneseme 
špachtlí hrubý tmel Grobsand a tmel Dekoschnee. 
Množstvím naneseného tmelu a špachtlí můžeme ovlivnit 
vrstvu a drsnost reliéfu, špachtle může po sobě zanechat 
stopy, tahy apod.

Tip: Krok 2 a 3 můžete obrátit. Nejdříve nanesete reliéfní 
tmely a teprve na něj nalepíte ubrousek, popřípadě 
ubrousek úplně vynechte, jako je ukázka s krajinou 
na velkém obrázku.

Domalování barvami
Když jsou tmely dostatečně suché, domalujeme obrázek – 
nejvhodnější jsou akrylové barvy Hobby Acryl matt. 
Tam, kde je krakelovací tmel Relief, jsme nanášeli 
barvy houbičkou. Prasklinky můžete zvýraznit, pokud 
do nich vetřete barvu, nebo je naopak ponecháte bílé. 
V dolní části obrázku jsou barvy naneseny štětcem.

Jak na to!

1 2

Pomocí reliéfních akrylových tmelů dodáte malbě, 
dekorovanému předmětu, vašemu dílu vyšší plasticitu, 

hloubku a originalitu. Jedinečné akrylové tmely 
s různou charakteristikou a použitím najdou využití na většině 

podkladů a lze je kombinovat s většinou technik.
Zcela jedinečný ve svém využití je krakelovací tmel, 

kterým dosáhnete skutečně popraskaného povrchu. Barvu pak lze 
jen vetřít do prasklinek a tím je zvýraznit, 

nebo bude mít Váš malovaný obraz starobylý vzhled.

Vlastnosti a charakteristika:
• akrylové tmely, vodou ředitelné, bez zápachu
• velmi snadno se nanášejí špachtlí, štětcem, houbičkou, 

plastovým příborem apod.
• lehce přilnou na veškeré pevné, mastnoty a prachu zbavené povrchy, 

například karton, sololit, malířské plátno, dřevo, terakotu
• lze je tónovat pomocí barev Hobby Acryl matt, nebo po zaschnutí 

přetřít akrylovou barvou
• schne volně při pokojové teplotě je úměrné síle vrstvy, 2 a více hodin
• při schnutí nesesychají (minimální objemové změny)

3

4

Akrylové 
reliéfní tmely/pasty

Akrylové reliéfní tmely/pasty
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Tmel jemný písek – Feinsand
Bílý akrylový tmel plněný jemným pískem pro vytváření jemných 
struktur a reliéfů. Schnutí dle síly vrstvy 2 a více hodin.

Objed. č. – obsah 250 ml: NRP315014

Tmel lehčený – Leichtstrukturpaste
Bílý akrylový tmel s obsahem speciálních „lehkých“ plniv. Díky 
nízké hmotnosti a minimálnímu sesychání je možné nanášet 
extremně silné vrstvy na podklady omezené nosností např. plátno. 
Schnutí je úměrné síle vrstvy 2–24 hod.

Objed. č. – obsah 250 ml: NRP315016

Tmel modelovací – Modellierpaste
Velmi jemný akrylový reliéfní tmel obzvláště vhodný pro jemné 
tvary a reliéfy. Při schnutí nesesychá (min. objemové změny), 
schnutí je úměrné síle vrstvy do 12 hod.

Objed. č. – obsah 250 ml: NRP315017

Akrylové reliéfní tmely/pasty 

Tmel hrubý písek – Grobsand
Bílý akrylový tmel plněný hrubým pískem pro vytváření hrubších 
struktur a reliéfů. Schnutí dle síly vrstvy 2 a více hodin.

Objed. č. – obsah 250 ml: NRP315015

Tmel krakelovací – Strukturpaste Relief
Relief krakelovací tmel je možné využít jako jemný akrylový 
tmel pro vytváření struktur a reliéfů. Při vysušení fénem vytváří 
na povrchu trhlinky (efekt vzhledu staré barvy). Jako podklad je 
možné použít malířské plátno, papír, kartón, dřevo, keramiku 
a terakotu. Tmel je vodou ředitelný, obarvitelný a po zaschnutí 
přetíratelný akrylovou barvou.

Objed. č. – obsah 100 ml: NRP315030

Objed. č. – obsah 250 ml: NRP315038

Tmel Deko sníh – Dekoschnee
Bílý akrylový tmel pro imitaci struktury sněhu. Tmel je vodou 
ředitelný, obarvitelný a po zaschnutí přetíratelný akrylovou barvou. 
Jako podklad možné použít malířské plátno, papír, kartón, dřevo, 
keramiku a terakotu. Snadná aplikace špachtlí, vidličkou atd. 
Schnutí dle síly vrstvy 2 a více hodin.

Objed. č. – obsah 250 ml: NRP315067

100 ml

250 ml

Plastic Art light
Plastic Art light je odlehčená modelovací hmota, vytvrdne během 
několika minut volně na vzduchu. Po zaschnutí lze přemalovat 
akrylovými barvami.

Díky své nízké hmotnosti a dobré zpracovatelnosti se využívá 
na výrobu loutek, hraček, modelů, masek a 3D découpage 
pro docílení plastičnosti podkladu pod lepeným ubrouskem.

Zataveno ve fólii.

Objed. č. – obsah 250 g: NUS350005
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Struktura povrchu
Plátno natřete akrylovými barvami Hobby Acryl matt. Na suché plátno 
naneste silnější vrstvu naředěného Malgelu s vodou (2:1). Z vícevrstvého 
ubrousku oddělte pouze první potištěnou vrstvičku s tulipány 
a tu pokládejte na plátno tak, že vytváříte různé záhyby a zlomy ubrousku. 
Na zbytek plochy nalepte jednu vrstvičku čistého bílého ubrousku. 
Přetřete Malgelem a po zaschnutí akrylovou barvou.

Na této koláži je nalepený ubrousek s motivem tulipánu, 
ale i bílé nepotištěné ubrousky, které vytvářejí strukturu pozadí. 
Dále jsou nalepeny noviny a pytlovina.

Další ukázky naleznete v Galerii na www.nerchau-barvy.cz

Zahuštění akrylové barvy 
Malgelem můžete zahustit akrylovou barvu Nerchau Hobby Acryl matt. 
Tuto hustou hmotu nanášejte špachtlí. Díky Malgelu bude 
barva brilantnější a získá hedvábný lesk. 
Snadno nanesete i silné vrstvy.

Zvýraznění struktury povrchu
Nerovnosti podkladu vyniknou, když suchou plochu s nařasenými 
ubrousky přetřete akrylovými barvami - nejlépe houbičkou - barva 
ulpí jen na výstupcích.
Tip: Barvu Hobby Acryl matt naneste špachtlí, 
docílíte efektních okrajů. koláže. 

Nové médium přináší další možnosti 
Vaší kreativitě. Hustý akrylový gel 

se silnými lepícími vlastnosti 
má mnohostranné využití. 

Lze použít k vytvoření koláží, drapérií, 
nebo jako aditivum do akrylových barev 
pro zvýšení hustoty a brilantnosti barvy. 
Malgelem můžete lepit nejen ubrousek, 
papír, kartón, ale i tapety, látku, krajku, 

provázky, kamínky, písek atd.

Vlastnosti a charakteristika:
• obarvitelný akrylovými barvami 
   Hobby Acryl matt
• velmi dobře přilne na většinu pevných,
   nečistot a mastnoty zbavených povrchů
•  nanáší se štětcem, špachtlí 
•  lepený materiál předem namočte ve vodě 
   a z rubu natřete Malgelem, tenké materiály 
   lepte Malgelem naředěným 2:1 s vodou
•  schnutí je úměrné síle vrstvy 2-24 hod.
•  po vyschnutí je transparentní, v silné vrstvě 
   mírně mléčně zabarvený s polomat. leskem
•  po zaschnutí je trvale pružný a odolný vodě
•  Malgel doplňuje a rozšiřuje techniku
   Découpage, lze kombinovat s barvami 
   Hobby Acryl matt, Window Art, Art gely 
   a Glitter Linery

Malgel

Velmi jemné materiály
Ubrousky, hedvábný papír a noviny 
nemusíte předem namáčet, natřete je 
z rubu (nebo z obou stran) naředěným 
Malgelem, ubrousky pokládejte 
do vrstvy malgelu na podkladu.
Doporučujeme Vám udělat si zkoušku.

Látky, tapety a další savé materiály
Textílie předem namočte ve vodě,
vyždímejte. Malgel nařeďte 2:1 a naná-
šejte z rubu. Látku při pokládání 
na plátno různě nařaste. Malgel 
látku ztuží a ta zůstane načechraná
i po vyschnutí.

Pevné předměty
Střepy porcelánu, mince, korálky, 
mušle, kamínky a ostatní nesavé 
předměty očistěte a přilepte menším 
množstvím neředěného Malgelu, 
nechte zaschnout při pokojové 
teplotě.

Malgel 

Akrylový malířský gel obzvláště vhodný pro lepení koláží 
a zvýraznění plasticity malby. Po vyschnutí transparentní, 
ve vysoké vrstvě jemně mléčný, s hevábným leskem.

Objed. č. – obsah 250 ml: NRP315062

Struktura povrchu

1

Zahuštění akrylové barvy Zahuštění akrylové barvy 

2

Zvýraznění struktury povrchu

3

Jak na to!

Na této koláži je nalepený ubrousek s motivem tulipánu, 
ale i bílé nepotištěné ubrousky, které vytvářejí strukturu pozadí. 
Na této koláži je nalepený ubrousek s motivem tulipánu, 

Malgel
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Štětce

Hobby štětce Nerchau
Kdo dokáže lépe vybrat vhodný štětec než výrobce barev s více než 100-letou tradicí.

Hobby štětce Nerchau jsou obzvláště vhodné pro akrylové barvy jako jsou Hobby Acryl matt,
barvy na textil Textile Art a všechny hobby dekorační a modelářské techniky, a to především

ubrouskovou techniku découpage. Jemné umělé štětiny oceníte při lepení ubrousků 
nebo krakelování. Hobby štětce Nerchau vynikají ideálním 

poměrem vysoké kvality a příznivé ceny.

Hobby štětce ploché
Umělé štětiny, plochý tvar, bezešvá hliníková 
svorka, černě lakovaná rukojeť

Velikost 2 objed. č. NSH202102

Velikost 4 objed. č. NSH202104

Velikost 6 objed. č. NSH202106

Velikost 8 objed. č. NSH202108

Velikost 10 objed. č. NSH202110

Velikost 12 objed. č. NSH202112

Hobby štětce kulaté
Umělé štětiny, kulatý tvar, bezešvá hliníková 
svorka, černě lakovaná rukojeť.

Velikost 0 objed. č. NSH202200 

Velikost 1 objed. č. NSH202201

Velikost 2 objed. č. NSH202202

Velikost 4 objed. č. NSH202204

Velikost 6 objed. č. NSH202206

Velikost 8 objed. č. NSH202208

Hobby štětce ploché sada
Sada obsahuje štětce o velikosti 4/8/12

Objed. č.: NSH202301

Hobby štětce kulaté sada
Sada obsahuje štětce o velikosti 0/4/8

Objed. č.: NSH202302

Hobby štětce sada 5 ks mix
Sada obsahuje štětce: plochý 12, 
kulatý 2 a 10, zkosený 10, vějíř 4

Objed. č.: NSH202303

Vlastnosti a charakteristika:
• lze využít na veškeré pevné mastnoty 

a prachu zbavené materiály, např. karton, 
malířské plátno, dřevo, kov, sklo,plast (ne 
PE), keramiku, kámen, polystyren, volně 
schnoucí modelovací hmoty a zdivo

• nanáší se snadno plochým štětcem bez 
ředění, barvu před použitím protřepejte

• podle síly nanesené vrstvy schne barva při 
běžné pokojové teplotě cca 1 hod. a více

• pro dosažení magnetického efektu naneste 
2–3 vrstvy

• barva je po vyschnutí přetíratelná ak rylovou 
barvou Hobby Acryl matt

• z balení 250 ml natřete cca 0,7 m2 při jedné 
krycí vrstvě. Doporučujeme  2 až 3 nátěry  

• na stěně lze Magneto přetřít disperzním 
malířským nátěrem

Pomocí barvy Magneto dosáhnete magnetického 
efektu na jakémkoliv pevném podkladu. 
Využijte této jedinečné vlastnosti barvy 

Magneto a vytvořte si originální magnetickou 
nástěnku na malířském plátně nebo si 

namalujte poznámkovou plochu přímo na stěnu 
v pokoji. Zanedlouho budou drobné ozdůbky 

s magnetky zdobit celý váš interiér. Pro výrobu 
ozdob na magnetky můžete využít akrylové 

barvy Hobby Acryl matt, oblíbené slupovací 
barvy Window Art, Glitter Liner atd. Motiv 

z ubrousků použijete na výrobu magnetků 
i k dekoraci podkladové plochy.

Na malířské plátno naneseme vrstvu barvy Magneto. Nátěry mohou být 
až 3, zesílí se magnetický efekt, necháme zcela uschnout. Pak přetřeme 
akrylovou barvou Hobby acryl matt, nejlépe světlým odstínem. 
Po zaschnutí namalujeme plochu tak, jak by měla vypadat, můžeme zdobit 
(např. okraje) i ubrouskovou technikou. Magnety: na pěnovou hmotu 
moosgummi nalepíme univerzálním lepidlem na découpage část ubrousku. 
Až lepidlo zcela uschne, vystříhneme tvar motýlka a na zadní stranu 
nalepíme magnet. Magnety můžete vyrobit také pomocí barev Window 
color – obrázek namalujeme na silnější folii. Necháme dobře zaschnout 
(cca 20 hod.), motiv vystřihneme a opět z rubu nalepíme magnetek.

Magneto
Vodou ředitelná šedá akrylová barva obsahující 
kovový prášek pro docílení magnetického efektu, 
po zaschnutí přetíratelná akrylovou barvou.

Objed. č. – obsah 250 ml: NHG352300

Objed. č. – obsah 750 ml: NHG356300

Jak na to!

Magneto

Magneto
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Nerchau plátno na rámu 

Vysoce jakostní malířská plátna pro umělecké a hobby 
využití, vhodné pro olejové, akrylové a temperové barvy. 
Plátno ze 100% bavlny, natřené univerzální základní barvou 
bez obsahu kyselin a formaldehydu, napnuté na kvalitním 
dřevěném rámu z vysoce stabilního borovicového dřeva, 
dřevěné klínky jsou přibaleny.

Výběr z formátů například 20 x 20, 20 x 60, 30 x 30, 30 x 40, 
40 x 50, a 50 x 60 cm.

Objed. č. a formáty dle aktuální nabídky.

Kvalitní malířské špachtle s pružnou ocelovou čepelí s dřevěnou tvarovanou 
rukojetí. Špachtle využijete k nanášení barev, reliéfních tmelů a akrylových gelů. 
Velmi dobře se s nimi modeluje povrch a tvarují reliéfy.

Špachtle

Plátna

Velikost  5
Objed. č.:   NUS2700056

Velikost 10
Objed. č.:   NUS270010

Velikost 13
Objed. č.:   NUS270013

Špachtle, plátna
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