
 

 

 

Fess fé yt furfa gos 
festékekkel, 
egyszerűe !  

Kreatív ötlettár alkotó kedvűeknek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vilagitofestek.hu 

Világító festékek e áruháza  

http://www.vilagitofestek.hu/


Világító festék… érdekes ek tű ik, de 
égis ire jó ez? 

 

Soka  a ak, akik örö üket lelik a a , hogy saját 
kezűleg készíte ek el egy ajá dékot, agy épp aguk 
dekorálják kör yezetüket, hisze  így az egyedi és 

egis ételhetetle  egoldások külö leges 
sze élyességet köl sö öz ek a tárgyak ak. Sokakat 

azo a  isszatart, hogy e  íz ak saját 
kézügyességük e . Ne  kell azo a  ű ész ek le i 
ahhoz, hogy valaki festéket ragadjo . Ötlettáru k a  
igyekeztü k olya  tippeket összegyűjte i a ilágító 
festékek hasz álatához, a ik sikerél é yt és ö feledt 
pilla atokat okozhat ak i de ki szá ára, és ég 
külö öse  kézügyesség se  kell hozzá. Az ötleteket 

égy sokor a fogtuk össze. Lássunk tehát éhá y 
példát a ilágító festékek hasz os, dekoratí , ajá dék 
jellegű, illet e ű észi felhasz álására. 



    

A világító festék lehet hasz os 

Mivel az UnikromGlow festéket akár a félig leeresztett 
redő y alatt eszűrődő fé y is feltölti a yira, hogy 
utá a óráko  keresztül fokozatosa  hal á yul a 

ilágítso , ezért agy a  eg tudja kö yíte i a táska 
aljá  lapuló kul s so ó vagy épp telefo  egtalálását. 
A festéket e köz etle ül a fé re, ha e  egy űa yag 
kul startóra, agy telefo tokra idd fel. Csupá  arra 
figyelj, hogy a fé yes űa yag felületeket festés előtt 
fi o  dörzspapírral érdesítsd és portala ítsd. A 
fokozotta  igé y e étel iatt érde es lehet 
felülfeste i szí tele  lakkal.  

 

Elsőre talá  eglepő ek tű het, de az UnikromGlow 

festék akár izto ságu kat is szolgálhatja, a űa yag 
felületek efestésé el ugya is a i iklilá pák 

http://vilagitofestek.hu/termek/unikromglow-foszforeszkalo-festek/
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fé yerejé  túl a foszforeszkáló réteg is iztosítja, hogy 

sötétedés utá  is kö ye  észre ehetők aradhassunk 

az autósok szá ára. 

 

 

A házszá ok jelle zőe  e  túl feltű ők sötétedés 
utá , azo a  a fa, fal, gipsz, agy kő felületre 
U ikro Glow festékkel átfestett házszá ok e  sak 
gye gé  köz ilágítású ut ák a , ha e  akár teljes 
sötétség e  is egész éjszaká  át ilágíthat ak. Mi el 

appali szí e szi te áttetsző, ezért először 

i de képpe  szí es festéket hasz álj, ajd a ilágító 
réteget, égül pedig szí tele  lakkal fesd át, hogy i él 
tartósabb legyen. 

http://vilagitofestek.hu/termek/unikromglow-foszforeszkalo-festek/


 

Lakáso  elül is szá os ódo  álhat hasz unkra a 

ilágító festék, go dolju k sak a faliórák szá lapjára, 

eheze  egtalálható villa ykap solókra, agy épp 
olyan útorok széleire, melyekbe rendszeresen 

elerúgu k a sötét lakás a , ikor e  szeret é k 
felé reszte i szerettei ket lá pák kap solgatásá al. 



 

A gyermekek gyakran fél ek a sötét e , azonban a falat 

akár egy astag sá a , akár külö öző i tákkal 



díszít e pl. sillagos ég olt, agy a e áruház a  is 
elérhető sa lo ok segítségé el , esetleg a sillár 

efestésé el az U ikro Glow festék eg yugtató, 
gye géd fé yel orítja e a gyerekszo át illa yoltás 
utá . 

  

 

Ha hálószo á a  alkal azzuk, először érde es kise  
falfelületet dekorál i. A tö  réteg e  fel itt, agy 
felületet e orító ilágító festék akár olvasáshoz is 

elege dő fé yt o sáthat ki. 

 

Szi té  a sillagos ég oltot idézhetjük eg például a 
vizes helyiségek e , amennyiben a se pékre és a 
se pék közti fugára orsó yi pöttyök e  isszük fel a 

festéket. Világos a  szi te teljese  áttetsző, ezért e  
szí ezi el azt, ár té y, hogy apró iaszpöttyök ek 
hathat, sötét e  viszont á ulatos az ered é y, 

i tha sak a sillagok között jár á k.  
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A világító festék lehet dekoratív 

Az előző példá ál a se pék fugáját sor ezetőké t 
hasz álhattuk, azo a  ettől átra  el is 
rugaszkodhatu k, hisze  supá  egy létra, egy kise  
e set, és egy tégely U ikro Glow festék szükséges 
ahhoz, hogy csillagos ég oltot arázsolju k például 
hálószo á k a.  

 

A tökéletes égered é y érdeké e  ja asoljuk, hogy a 
festés egkezdése előtt a tégelyt helyezd pár per re 
köz etle  fé y ellé, a festést pedig lehetőleg gye ge 

eg ilágítás a  égezd. Hogy iért? Mert a fé ylő 
festék e ártott e settel i tha arázsol ál, fé yel 
festhetsz, a szoba pedig fokozatosan megtelik 

külö leges ha gulatú, apró sze tjá os ogár fé yekkel. 

http://vilagitofestek.hu/termek/unikromglow-foszforeszkalo-festek/


 

Tagadhatatlan, mennyire hatásos dekorá ió tud lenni a 

lakás egyik falá  elhelyezett agyo  éretű i ta, és 
ha jo a  elego dolu k, az itt látható kép 
elkészítéséhez is supá  egy jól eg álasztott sa lo ra 

a  szükség, elyet e setek és szi a s hasz álatá al 
kör o alazu k, ajd a fe aradó területeket szi té  
kitöltjük U ikro Glow festékkel.  
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Ter észetese  a 
felhasz ált sa lo ok 
dö tőe  eghatározzák 
az általuk egidézett 
hangulatot. Légiese  
kö yed hatást érhetü k 
el például az alá i 
pilla gós díszítéssel a 
lakás ár ely részé .

 

 



Modern első terek 

kialakításá a  lehet 

segítségü kre, ha egy-egy 

jele tőse  tárgyat, mint 

például tükröket, agy fali 
i stallá iókat egyszerűe  
kör e festü k. 

Mi el a festék arázsát fé ye adja, ezért ár it is 
festü k e ele, a hatás gara tált. Kerti sütögetéshez 
keresel például külö leges, eghitt világítást? Van 

ottho  éhá y hasz álato  kí üli efőttesü eged? 
Pöttyözd e átra , tedd köz etle  fé yforrás ellé pár 
per re, és i de ki elá ul majd!  

   

 

A világító festék lehet ajá dék 

Az U ikro Glow festék ki álóa  tapad e  sak 
falfelületre, papírra és fára, ha e  akár űa yag, ü eg, 
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textil a yagokra és kőre is, így gyakorlatilag ár ilye  
ajá dékkal készül él is szeretteid ek, i de t eg 
tudsz olo díta i egy kis fé ylő sillogással. Legyen 

például ala i ékszer, o djuk egy edál? 
Mé sestartó? Vagy egy yaralási e lék, egy közöse  
talált ka i sra írt sze élyes üze et? Miért is ne? 

    

    

Véko y o alas díszítéshez, íráshoz is re ek álasztás az 
UnikromGlow ko túrfesték, ely a tu usos kiszerelés 

iatt iztosa  o al ezetést tesz lehető é, i t az 
ecsetek. 

http://vilagitofestek.hu/termek/unikromglow-foszforeszkalo-konturfestek/


Legye  idé  is külö leges a kará so y! Fe yőillat, 
szeretet és eghittség, bejgli, zser ó, ézeskalá s és 
szalo ukor, forralt or, ajá dékok és sok-sok dísz, 
sillogó díszek…  

     

Díszíthetü k akár egyszerű ü eggö öket is a ilágító 
U ikro Glow festékkel, vagy ég i ká  bevonhatjuk 

a gyerekeket a készülődés e, ha a elük közöse  
elkészített só-liszt gyur a figurákat sütjük ki, szí ezzük, 

ajd lakkozás előtt ég egy réteg ilágító festéket is 
helyezü k rá. Ne  kell aggód i akkor se , ha életle ül 
kisgyer ekü k a szájá a e é készítés köz e  a 
díszeket, i el az U ikro Glow festék egészségre e  
káros, ter észetes a yagok ól készült. 
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A világító festék lehet űvészi alkotások alapja 

Ha tippjei ket égig pró ál a ár agyo  elejöttél a 
festés e… 

Ha ég tö re ágysz…. 

Ha egy ká ézót, étter et, agy szórakozóhelyet  

 szeret él felejthetetle é te i… 

A határ aló a  a sillagos ég. 

 

Nézd sak ezeket a képeket, i soda lehetőségek 
rejle ek ég e e  a festék e ! Ráadásul ha álla dó UV 
fé yforrást helyezel el a közel e , a festett felület 
folyamatosan ragyogni fog. 



    



 

 

Ugye, hogy nem is kell olyan sok kézügyesség ahhoz, 
hogy külö legessé arázsolj éhá y hétköz api tárgyat, 
vagy életteli é tedd egy szo a falát? Ha tippjeink neked 

is új ötleteket adtak, és szeret éd kipró ál i, keresd fel 

e áruházu kat, ahol olyan to á i izgal as ter ékek 
között is álogathatsz, i t például a ilágító kö ek agy 

atri ák: 

  



http://vilagitofestek.hu/ 

To á i kérdés eseté  a ho lapról elérhető Kapcsolat 

e üpo t a , agy az alá i e- ail í e  örö el 
álaszolu k i de  fel erülő kérdésedre vagy keress 

messnegeren: http://m.me/vilagitofestek.hu/ 
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