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KARÁCSONYI HANGULAT FESTÉKEKKEL 
 
 
 
 

Közeleg a Karácsony, és mindenki elkezdi díszítgetni 
munkahelyét, lakását, elkezdi környezetét ráhangolni a karácsonyi 
ünnepekre. Ebben szeretnénk apró segítséget nyújtani. 
 
 
 

A legkevesebb idıráfordítással varázsolhatunk ünnepi hangulatot úgynevezett mőhó 
aeroszollal, ami a hagyományos fehér mellet már ezüst és arany színben is fellelhetı az 
üzletekben. A mőhó egy dekorációs festék, ami csak gyengén tapad meg az alapfelületen, 
így alkalmazható például ablaküvegre, ahonnét az ünnepek végével könnyedén (pengés 
ablakkaparóval) eltávolítható. Díszíthetjük vele a fenyıfa ágait, karácsonyi gyertyákat, 
adventi koszorúkat. Ablaküveg dekorálásánál használhatunk különféle, saját kezőleg 
papírból elkészített sablonokat (pl. fenyıfát, gyertyát, hópelyhet), ami mőhó aeroszollal 
körbefújva egyedi hangulatot ad. Mindez még fokozható, ha az elıbb említett sablonokat 

öntapadós tapétából készítjük el, és ezt felragasztva díszítjük a felületet mőhóval. Érdemes kipróbálni 
ezt a módszert speciális tükör fóliával, ami csillogásával ad exkluzív hatást. 
 

   
Egyre népszerőbb a saját kezőleg készített karácsonyfadísz. Ezek 

díszítı festéséhez bármilyen, kis kiszereléső fedıfesték használható 
mindenféle alapozás nélkül. Érdemes gyorsan száradó és élénk színő 
terméket választani. Minden esetben ajánlott próbafestést végezni, nehogy a 
festék oldószer tartalma megmarja, károsítsa a felületet. Különösen figyelni 
kell a polisztirol (hungarocell) díszítéseknél, amihez kizárólag csak vizes 
hígítású anyagokat lehet használni. 

 
 

Sok problémát jelent dekorációk készítésekor az egyes díszítı elemek 
sérülés nélküli egymáshoz rögzítése. Erre nyújt megoldást az olvadék ragasztó 
pisztoly. Ez egy 220V-os tápfeszültséggel mőködı egyszerő ragasztó pisztoly, a mi 
egy színtelen, speciális alapanyagú rudat olvaszt meg. Az olvadékkal a pisztoly 
csırén keresztül pontos, precíz, láthatatlan ragasztásokat tudunk elvégezni. 
Használatával gyorsan, egyszerően lehet díszítéseket ragasztani pl.: adventi 
koszorúra, fenyıfára, különféle dísztárgyakra. Az olvadék ragasztó szinte minden felülethez 
használható, és csak olyan esetekben kell vele vigyázni, ahol valamelyik ragasztandó tárgy érzékeny a 
melegre. 
 
 
Sok sikert kívánunk a díszítések elkészítéséhez! 
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