
LEÍRÁS

Gyorsan varázsolt stílusos hatások és csodás motívumok! 
A sablonok kiválóan alkalmasak számos, különböző alapanyagon. 

How to - Alkotás sablonokkal

ÖNTAPADÓ SABLON

Húzzuk le az öntatapadó fóliáról 
a sablont, ragasszuk rá a felületre 
és kicsit nyomkodjuk rá. Vegyünk 
fel némi festéket, tupfoljuk rá, majd 
húzzuk le a sablont. A tapadóerő 
többszöri használat után alábbha-
gyhat, ezután használjunk Fix-It ra-
gasztóspray-t (cikkszám 400054). 
Hullámos tárgyaknál (pl.: csésze)
esetleg bevagdoshatjuk a sablont. 

TIPP
Ügyeljünk arra, hogy ne vegyünk fel túl sok festéket. A felesleges 
festéket tupfoljuk le pl.: egy papírlapra. Így megakadályozhatjuk, 
hogy festék kerüljön a sablon alá. 

BEFEJEZÉS
A sablonokat a használat után azonnal tisztítsuk meg hideg vízzel. 
Textil: A behelyezett alátétet (papír, karton, műanyag) a munka vé-
geztével távolítsuk el, hogy megakadályozzuk a hozzátapadást. 
Ne felejtsük el a festék esetleges rögzítését. (lásd a festék leírásában)!

ELŐKÉSZÍTÉS

A felület legyen tiszta, por- és zsi-
radéktól mentes, valamint száraz. 
Textil: A festés előtt mossuk ki 
öblítő nélkül, hogy eltávolítsuk az 
apretúrát. Helyezzük papírt, kar-
tont vagy műanyagot a a festendő 
felület alá, hogy megakadályozzuk 
a festék átütését. 
Üveg, porcelán: Tisztítsuk meg 
tisztítószerrel és vízzel, valamint 
távolítsuk el a maradék zsírt tisztító 
& higítóval (cikkszám 501184).
A színeket és a szerszámokat a 
felülettől függően válasszuk ki.

SABLON & F IX- IT  RAGASZTÓ SPRAY

A Fix-It ragasztóspray (cikkszám 
400054) fl akonját használat előtt 
rázzuk fel kb. 2 percig. Fújjuk le a 
sablont vele kb. 30 cm távolságról, 
hagyjuk kicsit szellőzni, majd nyom-
juk rá erősen a felületre. Vegyünk 
fel némi festéket, tupfoljuk rá és 
húzzuk le a sablont. Használat 
után fordítsuk meg a fl akont és 
fújjuk ki üresre a fúvókát.

SABLONOK & TOLLAK UTÁNAHÚZNI

Helyezzük rá a sablont, ha szüksé-
ges rögzítsük Fix-It ragasztóspray-
-vel (cikkszám 400054) a bal olda-
lon leírtak szerint. Húzzuk át a kon-
túrokat egy tollal, majd színezzük. 
Textil: 
Szublimálóceruza / Fantomceruza 
(cikkszám 500128). A vonalak 
önmaguktól eltűnnek egy idő után 
vagy ha nedvesség éri (festék 
vagy víz). 
Üveg, porcelán: 
Porcelán - rajzceruza 
(cikkszám 500019)
Papír, karton, fa, …:
Ceruza, …


