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Mi is a Color Line festék? 

A Color Line festék egy fantasztikus intenzív színválasztékban kapható, használatra kész 
festék (zománc) üveghez és kerámiához. 
Csőrös flakonokban vonalak rajzolásához, vagy nagyobb kiszerelésben festéshez, 
szóráshoz, szitanyomáshoz stb. 
 
Beégetési hőmérséklet 700°C és 820°C között. 
Minden szín nagyon erősen pigmentált, ólommentes és szabadon keverhető újabb 
árnyalatok, színek eléréséhez. 
Vízbázisú, homogén és sima keverék. Környezetbarát, könnyen használható és pontosan 
adagolható, így minimálisra csökkenthető a veszteség. A segédanyagai is mind 
ólommentesek. 
 
Keverd ki saját színeidet! 
 
Minden Color Line festék remekül keverhető egymással. Ha csak néhány cseppet 
keverünk egy színből egy másikba, az nagyban megváltoztathatja annak árnyalatát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
A festék előkészítése 
 
A Color Line festékeket használat előtt erősen fel kell rázni 30 másodpercig. Ez biztosítja, 
hogy a médium és a festék homogénen keveredjenek. A különböző színek 
konzisztenciája kicsit eltérő lehet. 
Ha egy bizonyos szín túl sűrűnek tűnik, néhány csepp desztillált víz hozzáadását 
javasoljuk. 
 
Szárítás 
 
A legjobb eredményt úgy kaphatjuk, ha a festékréteg egyenletesen és teljesen 
megszáradt. Lehet levegőn szárítani, vagy a kemencében szellőzést biztosítva alacsony 
hőmérsékleten. Minél vastagabb a festékréteg, annál hosszabb a száradási idő. 
 
Beégetés 
 
A 700°C és 820°C közötti tartomány széles skálát eredményez, a matt felülettől a magas 
fényűig. A természetes anyagú médium (hígító) 550°C-ig teljesen kiég.  
Ennek a hőmérsékletnek eléréséig szükséges, hogy a kemencénk szellőzése biztosított 
legyen. Ha a Color Line festékeket két- vagy több réteg üveg között használjuk, égessük 
ki az adott rétegeket először külön-külön, majd rakjuk egymásra a rétegeket és 
olvasszuk össze azokat. A színek a kiégetetlen megjelenésükhöz képest, különböző 
eredményeket mutathatnak a rétegek vastagságától függően. 
 
 
Kompatibilitás 
 
Minden tesztfestés Bullseye –illetve Tekta –üvegen, illetve között történt. 
Készültek sík tesztek és casting tesztek. A termék használható más káli üvegeken is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                             

Színválaszték  
    
 

 
 

 



 

 
 

 
 
SEGÉDANYAGOK: 
 
Color Line „Mixing White” =  fehér keverő 
 
Ennek a terméknek néhány cseppje egy adott színhez keverve jelentősen világosítja azt, 
anélkül, hogy az adott szín intenzitása változna. 
 
Color Line Flux 
 
Adj a festékhez keveset ebből a termékből, hogy intenzívebbé tedd annak csillogását és 
fényét. 
 
 
Color Line Airbrush Medium 
 
A Color Line festékek remekül használhatóak szóró pisztollyal való felvitelre. A médium 
hígítja a festéket és megkönnyíti annak száradási folyamatát az üveg felszínén,úgy,hogy 
megakadályozza annak megfolyását. 
 
Color Line Overglaze 
 
Használatra kész folyadék fényesebb felületek eléréséhez, használjuk a még égetés előtt 
álló festékrétegre felhordva, illetve használható egy előégetett rétegen is, hogy azt 
fényesebbé tegye. 
 
Color Lina paste 
 
Szitanyomáshoz és nyomatok készítéséhez ajánljuk ezt a terméket, a normál festékekkel 
azonos színválasztékban, a speciális felhasználáshoz szükséges, megfelelő hígítású 
paszta állagban. 
 



 
 
Technikák: 

 
 

  
 

A „finom fém csőr” használatával egyenesen a 
flakonból kinyomva, vékony vonalú rajzokat, 
kézírást vihetünk fel az üveg felületére. A festék 
magasan pigmentált és nagyon finom szemcséjű.  
Ez biztosítja a sima felvitelt a legvékonyabb 
csőrön keresztül, hajszálvékony vonalak esetén is 
intenzív színt eredményezve. 
 

Ecsettel 
 
Ecsettel való felvitelkor is használatra kész a 
termék. A flakonban lévő festék 
konzisztenciája és intenzitása megfelelő az 
erős ecsettel való felhordásra. Ha vékonyabb 
réteget szeretnénk felvinni, kevés desztillált 
vízzel higítható a termék. A festékben elkevert 
médium biztosítja az üveg felületén való jó 
tapadást. 
Kihasználhatjuk, élvezhetjük az ecsettel, 
szórással, spaklival illetve akár újainkkal való 
felhordhatóság szabadságát. Egy már 
megszáradt festékrétegre nyugodtan lehet egy 
második réteget felvinni. 
 

 

 

Air Brush 
 
A Color Line Airbrush Medium 35% 
(súlyarányban) a flakonban kapható 
festékekhez való hozzákeverésével megfelelő 
konzisztenciájú anyagot kapunk. A festék 
szemcséi megfelelően aprók ahhoz, hogy ne 
akadjanak el a szórófejben. Az Airbrush 
Medium egyúttal mint az üveg felületén 
tapadó anyag is működik, segítve a száradási 
folyamatot és megakadályozva a megfolyást. 
Az Airbrush technika lehetővé teszi a 
legvékonyabb réteg felhordását a festékből, 
gyönyörű színátmeneteket, árnyalatokat, de 
egyúttal vastagabb egyenletes rétegek 
nagyobb felületen való felhordását is lehetővé 
teszi rövid idő alatt. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Megjegyzés: a nyomtatott papíron megjelenő színek, a valóditól eltérőek lehetnek. 
 

Szitanyomás 
 
A Color Line festékek kitűnően magas 
pigmentációja lehetővé teszi az anyag 
szitanyomáshoz való használatát. Mindezek 
mellett, a Color Line-t a megfelelő médiummal 
keverve pasztaszerű állapotban is forgalmazzuk 
szitanyomáshoz. Ez a termékcsalád Color Line 
Paste néven kapható. 
A médium nagyon erősen tapad az üvegre, vagy 
az átvivő papírra indirekt szitanyomás esetén. A 
Color Line festékekhez 120 mesh-es szita 
használatát ajánljuk. 
 

Festék betét 
 
Miután bizonyos mélységben lehomokfújtuk, vagy 
megcsiszoltuk az üvegünk felületét, kenjük be a 
mélyedéseket Color Line festékkel. Felhordhatjuk 
a festéket egyenesen a flakonból, figyelve, hogy 
megfelelően feltöltsük a rendelkezésre álló 
réseket. Szárítsuk meg gondosan, mielőtt egy 
spaklival, sniccer késsel, vagy az újunk végével 
eltávolítjuk, lekaparjuk a felesleget. Ezzel a 
technikával nagyon éles vonalú mintázat hozható 
létre. 
 

 

Nyomás, pecsételés 

Emlékezzünk gyerekkorunkból a nyomdázásra. Most 
ugyanezt tehetjük az üvegünkkel. Használhatjuk a 
Color Line színeket bármilyen guminyomdával, linó 
technikával,de még kézzel faragott krumpli 
nyomdával is. Éles vonalakhoz és homogén 
felületekhez a Color Line Paste kiszerelést ajánljuk, 
azaz a sűrűbb pasztás kivitelt, amit a szitanyomáshoz 
is. Vigyük fel egyenletesen a nyomdára a festéket 
ügyelve, hogy minden magasan álló pontján van 
festék. A festék intenzitása egy erős, határozottan 
definiált rajzolatot hagy az üveg felületén. 
 

 

 


