
Необходими продукти: 
1. Дървен или MDF поднос
http://shop.arista-bg.com/catalog/index.php?

cPath=28101_24101_127102
2. Коледни салфетки или декупажна хартия
http://shop.arista-bg.com/catalog/index.php?

cPath=21101_31101_241102
3. Декупажно лепило
http://shop.arista-bg.com/catalog/index.php?

cPath=21101_137102
4. Самонапукващ се лак Croco Viva Decor
http://shop.arista-bg.com/catalog/index.php?

cPath=28101_16101_106102&sort=1a&page=3
5. Брокати, перли, мъниста и др. за вграждане
6. Епоксидна смола Crystal Resin Gedeo, за заливане
http://shop.arista-bg.com/catalog/product_info.php?

cPath=2301_96102&products_id=37191

КАК ДА НАПРАВИМ КОЛЕДАТА НИ 
ПО-ЦВЕТНА 

ДЕКОРАЦИЯ НА ПОДНОС
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Стъпка 1:
Боядисваме целия поднос с бяла акрилна боя или бял грунд. 
Предварителното грундиране помага за по-доброто сцепление на 
останалите материали, които ще използваме, а бялата основа е 
подходяща за Коледния дух, който искаме да придадем на творбата 
си! 

Стъпка 2:
След изсъхване на основата пристъпваме към залепянето на 
хартията или салфетката избрана от нас.
Може да сложите колкото и каквито искате мотиви, като ако 
използвате и салфетка и хартия, хартията трябва да бъде под 
салфетката, защото е по-дебела.
Съвет: Използвайте декупажни лепила, вместо популярното вече 
Ц200, ако искате останалите бои и материали, които сложите да не 
паднат (отлюпят).
1. Ако лепите хартия, първо я намокрете и оставете леко да изсъхне.
2. Нанесете лепило от обратната страна на хартията, за по-голяма 
устойчивост и след като я положите на избраното място, нанесете 
още един слой лепило отгоре. 
3. Работете с мека, плоска четка от вътре на вън, за да избегнете 
влизане на въздух под хартията. Ако все пак Ви се получат 
мехурчета, внимателно се опитайте да ги премахнете с четката, с 
валяче или с пръст.
4. Ако използвате салфетка, премахнете 2 от пластовете й, като 
оставите най-горния пласт с мотива. Нанасяйте лепилото директно 
върху салфетката.
5. Оставете да изсъхне.



Стъпка 3:
Докато чакаме залепената салфетка/хартия да изсъхне, можем да поработим върху външната 
част на подноса.
1. Изберете цвят на самонапукващ се лак Croco на Viva Decor.
2. Нанасяме го по стените на подноса с шпакла или по-твърда четка.
3. Дебелината на слоя определя големината на пукнатините, които ще получим. 
4. Посоката на нанасяне определя и посоката на пукнатините, които ще получим.
5. Пукнатините започват да се виждат след около час от нанасянето. Крайното изсъхване на 
лака е след около 24 часа в зависимост от дебелината на слоя. 

Стъпка 4:
След пълното изсъхване на нашия поднос пристъпваме към финалната декорация и 
запечатване.
1. Разпръснете брокат, мъниста, перли или други материали по Ваш вкус и избор върху 
повърхността на салфетката/хартията - дъното на подноса.
2. Подготвяме Епоксидната смола според инструкциите й. Препоръчваме да се приготвят малки 
количества смола, за да може добре да се разбърка, така че да не се получат мехурчета. Винаги се 
бърка бавно и поне 3-4 минути. Дозата, която трябва да подготвите е в зависимост от дъното 
което искате да получите.
3. Изливате подготвената Епоксидна смола върху дъното на подноса. Ако количеството не е 
достатъчно подгответе нова доза и излейте. Смолата съхне бавно и сама се невилира по 
повърността, така че не се притеснявайте ако първоначалното количество не е достатъчно.
Оставете в хоризонтално положение, за да няма места с наклон.
4. Пълното изсъхване на смолата е между 24 до 48 часа в зависимост от температурата в 
помещението.
5. Можете да използвате смолата и като краен лак (вместо стандартен акрилен лак) върху 
напуканата боя, като използвате четка. Епоксидната смола е устойчива на всякакви 
климатични условия и е добър избор за финално лакиране.
Съвет: използваната четката с епоксидната смола трябва веднага да се почисти с разредител, 
вода и сапун, за не бъде унищожена.




