INSTRUKCJA MALOWANIA
- SZABLON MALARSKI
Zawartoœæ opakowania.
Otrzymali Pañstwo szablon malarski wielokrotnego u¿ytku wykonany z tworzywa sztucznego o gruboœci
0,3mm. Jest to wytrzyma³y materia³, jednak¿e aby pos³u¿y³ wielokrotnie nale¿y przestrzegaæ niniejszej
instrukcji, unikaæ zaginania oraz odpowiednio przechowywaæ.
INSTRUKCJA MALOWANIA - przy u¿yciu FARBY AKRYLOWEJ LUB FARBY POKOJOWEJ
Niezbêdne akcesoria:
• taœma malarska papierowa szeroka (4-5 cm)
• g¹bka (np. u¿ywana do zmywania lub do makija¿u) lub specjalny pêdzel g¹bkowy
• cienki pêdzelek do zamalowywania mostków
• tekturka, papier etc. (do usuwania nadmiaru farby z g¹bki)
• farba akrylowa do szablonów lub szybko schn¹ca, gêsta farba pokojowa (np. emulsja
akrylowa)
1. Zaplanuj dok³adnie rozmieszczenie szablonu na œcianie, w razie potrzeby zaznacz
delikatnie o³ówkiem pozycjê szablonu.
2. Przed umocowaniem szablonu dok³adnie oczyœæ œcianê such¹ miêkk¹ szmatk¹.
3. Przymocuj dok³adnie szablon do œciany u¿ywaj¹c taœmy malarskiej.
4. Wyciœnij porcjê farby akrylowej na kawa³ek kartonu lub sztywnego tworzywa.
5. Zamocz pêdzel lub g¹bkê w farbie i ods¹cz nadmiar ocieraj¹c o kawa³ek kartonu.
Narzêdzie powinno byæ tylko zwil¿one farb¹ - nadmiar spowoduje powstanie zacieków.
6. Przyk³adaj pêdzel miejsce przy miejscu tak aby równomiernie wype³niæ wyciêty wzór.
Farba nie powinna byæ wcierana ani nak³adana poci¹gniêciami poniewa¿ mo¿e to
spowodowaæ zacieki pod szablonem.
7. Szablon malarski z tworzywa mo¿na zachowuj¹c ostro¿noœæ usun¹æ zaraz po
malowaniu, zalecamy jednak poczekanie do momentu a¿ farba przeschnie.
8. Po usuniêciu szablonu ze œciany zamaluj ma³ym pêdzelkiem mostki - oczywiœcie nie
jest to konieczne.
9. Umyj szablon w gor¹cej wodzie i wysusz aby mo¿na by³o go wykorzystaæ ponownie.
Dodatkowe porady:
Do malowania za pomoc¹ szablonu nale¿y podejœæ cierpliwie i bez poœpiechu.
Je¿eli nie s¹ Pañstwo pewni lub nigdy nie mieli stycznoœci z takim sposobem malowania zalecamy
przeprowadzienie próby w niewidocznym miejscu.
Do malowania polecamy farby akrylowe znajduj¹ce siê w naszej ofercie !!!
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