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CLICK 

https://www.youtube.com/watch?v=w8Zih7DfYU0&list=PLUhJEi3r1iFdQcFrUL5RZ6qgjRSgK3nUp&index=1




"Frusztr6ci6, duh, majdnem s[runk, de minden rendben vaaaan. Kiv6l6 emberekt6l 

tanulunk ep[teni, akik majdnem annyira aranyosak, mint csapattarsaink': 

Csapatonkent ket nap jut a diszit6vakolatokra. A muhelynel Istvan mesel szenvedelyesen 

arr6I, hogyan tanultak 6k ezeket a technikakat az avignoni iskolaban. Az alapokat mar 

tudjuk, vagyis, hogyan kell el6kesziteni a falazatot es egyb6I a vakolatoknak es festesnek 

fogunk. 

Lyuggatott sablonokat keszitunk 

papirb6I, ezeket visszi..ik fel a vakolatra 

egy ,,babuval", azaz pochoir-ral, ami 

termeszetes pigmentekkel toltott 

neccharisnya. 

A fresk6nal egy arricionak nevezett reteget 

viszi..ink fel 1 adag mesz es 3 adag homok 

k e v e r e k e b 6 I ,  m aj d  e l s i m i tj u k  a 

simit6Iapattal, aztan az intonaco-reteg 

kovetkezik 1 adag mesz es 1 adag homok 

habarasab6I, amelybe pigmenteket is 

teheti..ink. 
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https://youtu.be/-9ZUNBSBjJA
https://youtu.be/19t93ZXevhE
https://youtu.be/_sYOcUPowI0
https://youtu.be/jMC4XEf0wHI




A friss vakolatra kerOI a sablon 

segitsegevel a minta. 

Majd kessel, bicskaval 45°-0s szogben vagjuk korOI a mintat, hogy a metszes/veses minel 

id6tall6bb legyen. 

A folosleges vakolatot eltavolitjuk a kapar6szerszamokkal, letisztitva az alapretegig, 

letrehozva a pozitiv-negativ jatekat. 

Utols6 lepeskentfinom ecsettel takaritjuk meg a munkat. 
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CLICK 

https://youtu.be/97_rKAGeIfU


A marmorino vagy stukk6 finomvakolat, fenyes, akar a marvany. 2 adag mesz es 1 adag 

marvanypor keverekeb6I keszult habarcsot hasznalunk. A vakolatreteget a fem 

vakol6kanallal simftjuk el, majd ecsetvonasokkal igyekszunk utanozni a marvany 

erezetet vagy a benne rejl6 szennyez6deseket. 

,,Festettank, es nem, nem akarunk hazamenni, tenyleg nem akarunk." 
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https://youtu.be/vlhzZEol910










Az uj elemeket az eredeti butordarab szfnehez kell paszftani, hogy a beavatkozas ne 

legyen kirfv6. 

Az arnyalast termeszetes pigmentekkel vagy vfz alapu festekekkel erjOk el. Cik6riakavet 

is hasznalhatunk. A megtisztftott, megszarftott reszeket a biol6giai karosodas ellen 

kezeijOk. Olyan gomba-, rovar-, es molyfrt6 szereket hasznalunk, amelyek nincsenek 

karos hatassal a faanyagra. Nines mas hatra, mint osszerakni a szetszedett butort. Ebben 

nagy segftsegOnkre van a felmereskor keszftett jegyzet - orvendOnk, hogy 

megszamoztuk a darabokat es olyan adatokat is feljegyeztOnk, amelyek nelkOI 

lehetetlen lenne az osszeszereles. Az uj elemeket, att61 f0gg6en, hogy hova kerOlnek a 

butorba, hagyomanyos illesztessel rogzftjOk, faszeget es aracetet hasznalva. 
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https://youtu.be/VSoGVyon_PU


A muhelymunka vegeztevel buszken magyarazzuk tarsainknak a munkafazisokat, azokat 

a technikakat es ismereteket, amelyeket a butorhelyreallftas saran tanultunk es 

amelyeket barmikor otthon is hasznalni tudunk. 
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CLICK 

https://youtu.be/fYUMRkFUv9E








În a doua săptămână linia profilului

devine tot mai clară – la fiecare dintre

noi...

CLICK 

https://youtu.be/0of6xJCLYjY













