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Posca toll kisokos  

Kreativpartner webáruház 
 
 
 

 
Kedves Kreatív Partnerünk, 
 
Örülünk, hogy érdeklődsz a kreatív alkotás világa iránt és szívesen olvasod 
bemutató anyagainkat. 
 
Igyekszünk mindig praktikus és hasznos alkotói tanácsokat összeállítani, 
reméljük tetszeni fog és sok örömödet leled a tanultak kipróbálásában. 
 
Tudod, „ha az alkotás örömét keresed”, akkor irány a  
 
Kreativpartner webáruház 
 
 
 
Mit találsz a POSCA toll kisokosban? 
 

• Mi is ez a POSCA toll? 
• Milyen méretek és színek vannak? 
• Hogyan használható? 
• Tippek-javaslatok 
• Mik a különleges előnyei a POSCA tollaknak 

 
 
Jó olvasást és sok sikert a tanultak alkalmazásában… 
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 Mi is ez a POSCA toll? 
 

 
A Posca toll, egy rendkívül sokoldalú dekormarker. Írásra, rajzolásra, 
festésre, díszítésre használható. Alkalmazható műanyagtól kezdve a fém, 
textil, fa, bőr felületeken is, de az üveg, porcelán felületén is kiválóan tapad. 
Nem üt át a papíron, oldószermentes és szagtalan vízbázisú festéket 
tartalmaz. Titándioxid alapú festék. 

Jézusom! Mi is az a titándioxid? 

Csak semmi pánik 😊 

A titán a természetben előforduló fém. Az élelmiszeriparban a titán-dioxidot 
fehér színezékként használják. A folyadékokban oldódó színezékekkel 
ellentétben a titán-dioxid nem oldódik, finom részecskéi anélkül oszlanak 
szét a közegben, hogy kémiai összetétele változna. 

A titán-doxid ellenáll a hőnek, a fénynek és a savnak. A titán-dioxid az 
élelmiszerekben mennyiségi korlátozás nélkül (quantum satis) általánosan 
engedélyezett. 

Kozmetikumok és gyógyszerek színezésére is engedélyezett. Mindenekelőtt 
napvédő termékekben használják. Titánfehér néven a festékiparban is 
fontos pigment. A titándioxid veszélytelennek számít. Nem emészthető, 
változatlan formában kiürül. (forrás:Tudatosvasarlo.hu) 
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 Milyen méretek és színek kaphatóak? 
 

 

• 1MR - Igen vékony (szinte tűhegyű), kúpos hegyű, 0,7 mm vastag. 6 
féle szín. 

- Színek: fehér, fekete, metál színek: rózsaszín, piros, kék, zöld 

• 1M - Vékony, kúpos hegyű, 0,7-1 mm vastag. 12 féle szín 

- Színek: arany, barna, ezüst, fehér, fekete, kék, lila, piros, rózsaszín, sárga, 
világoskék, zöld 

• 3M - Kúpos hegyű, 0,9-1,3 mm vastag. 34 féle szín 

- Színek: almazöld, arany, barna, bézs, bronz, égszínkék, elefántcsont, 
ezüst, fehér, fekete, fukszia, kék, khaki, lila, narancs, palaszürke, piros, 
ragyogó sárga, rózsaszín, sárga, smaragd zöld, sötét barna, sötét piros, 
szürke, tengerészkék, világos rózsaszín, világoskék, világoszöld, vörösbor, 
zöld 

- Új színek: barack, korall, levendula, napsárga, tengerzöld 

• 5M – Kúpos hegyű, 1,8-2,5 mm vastag. 22 féle szín 

- Színek: arany, barna, bézs, ezüst, fehér, fekete, kék, lila, narancs, piros, 
ragyogó sárga, rózsaszín, sárga, szürke, világoskék, világoszöld, zöld 

- Új színek: barack, korall, levendula, napsárga, tengerzöld 

• 8K - Vágott hegyű, 8 mm vastag. 9 féle szín 

- Színek: barna, fehér, fekete, kék, narancs, piros, ragyogó sárga, sárga, 
világos narancs, zöld 

 
 
 
 
 
 



Posca toll kisokos | Kreativpartner webáruház 
 

4 
 

 Hogyan használható? 
 

Rázzuk fel a tollat. A kicsi fémgolyók segítenek abban, hogy a pigmentek 
szépen összekeveredjenek. Fontos, hogy a kupak ilyenkor legyen rajta, 
nehogy ránk fröccsenjen a festék. 

A kupakot levéve, egy fehér hegyet találunk, melyet egy papírlaphoz 
nyomogatva megtölthetünk festékkel. Ezt esetleg akkor is érdemes 
megcsinálni, amikor már régóta nem használtuk a tollat. 

A Posca hegye vízzel tisztítható, illetve meg is fordítható, így ha a hegy 
elhasználódik, megfordításával egy új hegyet kapunk. 

Vízállóra szárad, de nem nedvszívó felületekről dörzsöléssel, mosószeres 
vízzel lemosható. 

 

 
 
 

 
 Tippek POSCA toll használatához 
 

• Száradás előtt vizes ecsettel összemoshatóak a színek, száradás után 
lakkspray-vel, vasalással fixálható, vagy igény szerint könnyen 
eltávolítható. 

• Ha függőleges felületre írunk, számítsunk arra, hogy a festék 
visszafolyik a toll végébe. Ilyenkor rázzuk fel, és egy kicsit 
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nyomkodjuk meg a hegyét, hogy újból szépen tudjuk vele írni, 
rajzolni. 

• Üveg, porcelán, tükör, fém felületére gyorsan rajzolhatunk, írhatunk 
ünnepek alkalmával, az időszaknak megfelelő hangulatot. És ha 
elmúlt az ünnep? Töröljük le mosószeres vízzel. 

• Kirakat üveget évszaknak megfelelően díszíthetünk, feliratozhatunk. 
• Nagyon szeretjük textilfestéshez használni, rajzolhatunk vele 

kontúrokat, írhatunk vele, és színezésre is használhatjuk. Díszítsd 
vele pólódat, farmeredet, vászontáskádat, sapkádat, vászoncipődet. 
A festék száradása után gőzmentesen vasald át a textil fonákjáról, 
vagy sütőpapíron keresztül. 

• Fa felületnél, én lelakkozom matt lakkal a felületet, majd utána 
használom a Posca tollat. Hogy miért? Mert az erezetben esetleg 
szétfuthat a festék. 

• A műagyag felületén is egyszerűen használható. Próbáld ki 
gumicsizmán, műbőrcipőn, poháron, papucson, uzsonnás dobozon, 
lufin… Arra figyelj, ha egy kicsit is zsíros a felület, sajnos azon nem 
lesz szép a díszítés, mert szétfut, vagy össze L 

• Papíron, kartonon nagyon jó szolgálatot tesz, mert nem ázik át a 
papír, így pl. felnőtt színezőkhöz is tökéletes. Próbáld meg sötét 
színű kartonokon! Nagyon szépen mutat rajta. 

• Falfestés. Egyszerű, a kontúrok könnyen meghúzhatók. Élvezet vele 
a falra festeni. 

• Fimo gyurmához is használtuk. A süthetőnél rajzolhatsz vele szemet, 
szájat, gombokat, varrásutánzatot a kiégetett felületre, levegőn 
száradónál pedig pl. feliratokat készítettünk kiszáradás után. 

• Dekorgumin úgy használhatod, mintha papír lenne, illetve ha 3D 
dekorgumi figurákat készítesz, könnyen megrajzolhatod vele az arc 
vonásait. 

• Zsugorkánál, nagyon szép élénk kontúrok, színek maradnak 
zsugorítás után is. 

• Alkalmas még hangszerek, sportszerek díszítéséhez. Testfestésre. 
Autók dekorálására. 

• DE! Testfestésnél, mindig végezz próbát, hogy nem vagy-e allergiás 
rá. Az autó díszítésénél tudnod kell, hogy a napfény hatására a szín 
beleéghet a fényezésbe! 

• Ha lakkal szeretnéd rögzíteni, én mindenképpen a lakksprayt 
javaslom, ami lehet matt, fényes, vagy szatén fényű. 

• A Posca tollat szoktuk mixelni különböző festékekkel nagyobb 
felületek esetén. Textilfestésnél textilfestékkel, falfestésnél 
akrilfestékkel, vagy DekorPaintSoft-tal. 

 



Posca toll kisokos | Kreativpartner webáruház 
 

6 
 

 

Miért jó, miért hasznos POSCA tollat használni? 
 

• Széles szín és hegyvastagság választék 
• Jó fedőképesség 
• Szagtalan 
• Bőrbarát 
• Rengeteg felületen alkalmazható 
• Papíron nem ívódik át 
• Hosszú ideig színálló, UV álló 
• Gyerekeknek tökéletes megoldás 
• Más festékekkel is használható együtt 
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Kedves Kreatív Partnerünk, 

 

Reméljük tetszett összefoglalónk. 

 

Észrevételeidet, kérdéseidet szívesen vesszük az  

 

info@kreativpartner.hu  

 

email címen. 

 

Jó kreatívkodást kívánok           

 

 

Birkásné Kriszti 

Kreativpartner webáruház 

Kreativpitpang Hobby Bolt 

 

 

mailto:info@kreativpartner.hu

