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Barvy na textil

Barvy 
na tmavý
textil

Fixy na textil
Návrh, realizace, layout Lucie Faltýnková 

Sada  Standart 4 
( červená, modrá, zelená a černá )

Sada 10 barev
( žlutá, oranžová, červená, růžová, 
fi alová, modrá, světle modrá, 
zelená, hnědá a černá )

( žlutá, oranžová, červená, růžová, 

( červená, modrá, zelená a černá )

( žlutá, oranžová, červená, růžová, 

● Découpage 
Textil médium 901 
● štětec 

Látku podložte igelitem. 
V místě, kde bude ubrousek 
naneste silnou vrstvu Textil 
média. Lepidlem nešetřete, látka 
by měla lepidlem nasáknout. 
Přiložte motiv z ubrousku 
(pouze svrchní potištěnou vrstvu) 
na látku a přetřete tenkou 
vrstvou lepidla. Nechte 
zaschnout. Odstraňte igelit 
a lepidlo zafi xujte zažehlením 
na stupeň bavlna.

Modrá 035Modrá 035 Světle modrá   036 Zelená 038 Hnědá 050 Černá 060

Žlutá 001 Fialová 027Červená 020Oranžová 017 Růžová 019

Napište na tričko vtip, citát nebo věnování. Fixy 
na textil mají brilantní barvy, díky hrotu s plochou 
špičkou lze snadno kreslit tenké linie i plochy.
Použití na světlý textil z přírodního nebo částečně 
umělého vlákna. Fixace zažehlením (dodržte 
teplotu uvedenou výrobcem textílie k žehlení), 
pak lze prát a žehlit až do 60 °C. 

novinka

Textile ArtFixy na textil

Découpage
na textil
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Textile Art

Barvy mají zvýšenou krycí 
schopnost a jsou určené 
na tmavé tkaniny.

Textile Art
na světlý textil
35 odstínů á 59 ml
obj.č: 142...
(+číslo odstínu)

Vodou ředitelné barvy na textil s kvalitními 
pigmenty. Barvy lze mezi sebou míchat 
a vytvořit tak další odstíny. Po fi xaci zažehlením 
jsou barvy odolné praní. Velmi dobře drží 
na přírodních, směsových syntetických 
textiliích (do 20% příměsi).
Vlastnosti a charakteristika:
● 35 brilantních odstínů s dobrou až velmi dobrou 
   světlostálostí
● 18 odstínů na tmavý textil se zvýšenou kryvostí
● vhodné pro malování štětcem, tisk a razítkování 
● ředitelné vodou, volně schnoucí, fi xace zažehlením 
   (dle použité textilie),
● po fi xaci žehličkou (3–5 min.)  odolné 
   čištění, žehlení a praní do 60 °C 
   (metalické odstíny do 40 °C)

Textile Art
na tmavý textil
18 odstínů, á 59 ml
obj.č: 144...
(+číslo odstínu)

Tisk na textil 

Šablonování

Můžete si originálně ozdobit 
tričko, kalhoty, tašku, deštník, 
namalovat ubrus – kombinujte 
svou nápaditost a kreativitu 
s barvami Textile Art.

Na razítko naneste barvu přímo 
z lahvičky a otiskněte. Razítko 
vystřihněte např. z pěnové 
gumy - moosgummi.

Z kartónu vystřihněte předlohu 
a na látku tupujte štětcem nebo 
kouskem houbičky.

Barvy na světlý textil můžete 
zesvětlit pomocí bílé (stříbrné) 
barvy, ale např. červená přidá-
ním bílé zrůžoví. Pokud bude-
te chtít světlejší odstín např. 
modré, vmíchejte modrou po 
kapkách do zesvětlovače.
Vznikne světlá dostatečně hustá 
barva, se kterou 
lze malovat nebo 
tisknout.

Zesvětlovač

Textile Art zesvětlovač 830 

Bílá  102

Žlutá 208

Oranžová 304

Růžová 314

Malinová 316

Červená 318

Fialová 405

Sv. modrá 418

Zelená 504

Modrá 419

Fosforeskující 286

Modrá 419Modrá 419Modrá 419

Tyrkysová 423

Sv. zelená 512

Zelená 504

Hnědá 616

Stříbrná 804

Zlatá 802

Černá  706

Šedá 702

Sady  Textile Art

Textile Art - Aqua
Barvy na tmavý textil.
Sada: 6 barev á 20 ml
(světle modrá, modrá, 
tyrkysová, fi alová, světle zelená, zelená)

Textile Art - India
Barvy na tmavý textil.
Sada: 6 barev á 20 ml
(žlutá, oranžová, růžová, 
malinová, červená, hnědá)

Červená neón      812

Růžová neón        814

Křiklavá neón       816

Zelená neón         818

Fialová metalíza   820

Modrá metalíza    822

Zelená metalíza   824

Stříbrný glitr          826

Zlatý glitr              828

Zesvětlovač          830Oranžová neón    810

Žlutá neón           808

Měděná               806

Stříbrná               804

Stříbrná perleť     803

Zlatá                    802

Černá                  706

Šedá                    702

Hnědá                  616

Zlatá okr              602

Tmavě zelená      515

Májová zeleň       513

Zelená                504 

Tyrkysová            423

Modrá                  420

Tmavě modrá      416

Fialová            405

Bordó                    319Bílá                       102

Citrónově žlutá     204

Žlutá                     208

Zlatožlutá             210

Oranžová             304

Šarlatově rudá      310

Karmínově červená 312

Růžová                 314

Malování štětcem

Textile Art ST6
Barvy na světlý textil.

Sada: 6 barev á 20 ml
(bílá, žlutá, červená, 
modrá, zelená a černá)

Hnědá                 Hnědá                 

Textile Art
na tmavý
textil


