
COLORIZZY

MALOWANIE PO NUMERACH

Podczas malowania zaleca się:

 - Malowanie na zabezpieczonym stole oraz włożenie na siebie fartucha lub starego ubrania,

aby się nie poplamić.

- Szklankę wody do płukania pędzla.

- Ręcznik papierowy do wycierania pędzla.

- Właściwe oświetlenie, aby nie psuć sobie wzroku.

1. Każde pole oznaczone jest  numerem wskazującym kolor,  którym to pole powinno być

pomalowane.

2. Wybierz pole, od którego chcesz zacząć, weź pojemniczek z numerem odpowiadającym

wybranemu polu i potrząśnij nim, zanim przystąpisz do malowania.

3. Farba powinna pokryć numer. Jeśli tak nie jest, to kiedy farba na polu wyschnie, śmiało

pomaluj je raz jeszcze, aby rezultat był zadowalający.

4. Po pokolorowaniu jednego pola, wypłucz pędzel  w wodzie, wysusz go na papierowym

ręczniku,  a  następnie  zacznij  malować  kolejne  pole  z  numerem.  Zawsze  pamiętaj  o

zamknięciu pojemniczka, aby farba nie wysychała.

5.  Na  niektórych  polach  znajdują  się  dodawane  liczby  (np.  1  +  2).  Oznacza  to,  że  aby

pomalować takie pole, trzeba zmieszać kolory 1 i 2. W tym celu wystarczy za pomocą pędzla

pobrać wskazane farby z pojemniczków, a następnie wymieszać je we wgłębieniach palety.

Trzeba uważać, aby sporządzić wystarczającą ilość mieszanki farb, aby pokryć nią całe pole,

ponieważ potem trudno będzie odtworzyć dokładnie ten sam odcień.

6. Pole po polu, malowany obrazek powoli będzie nabierał kolorów. Po zakończeniu dzieła

możesz z dumą oprawić go w ramkę o standardowych wymiarach 22 x 22 cm.



Wskazówki:

Jeśli farba wydaje się zbyt gęsta, można rozcieńczyć ją wodą. Należy jednak uważać, by nie

rozcieńczyć jej za bardzo, ponieważ to mogłoby zmienić jej właściwości pokrywające. Jeśli

wyjedziesz  nieznacznie  poza  linię,  nie  panikuj!  Farby  akrylowe  są  absolutnie

nieprzeźroczyste, więc wystarczy zamalować takie miejsce i niepożądana plama zniknie. 

Środki ostrożności:

Dla dzieci powyżej 6 lat. Nie zostawiać pędzla w wodzie. Mieć zawsze w zasięgu ręki ręcznik

papierowy. Nie pozwalać dzieciom malować na dywanie ani na wykładzinie.

W razie poplamienia:

- Poplamienie rąk – farbę akrylową, zarówno mokrą, jak i suchą zmywa się wodą z mydłem.

- Poplamienie powierzchni do malowania – mokrą farbę ściera się mokrą szmatką i zmywa

wodą. Po wyschnięciu farby wystarczy zamalować plamę pożądanym kolorem.

- Poplamienie ubrań/tkanin – mokrą farbę zmywa się wodą i/lub płynem do szyb. Nie da się

jednak  usunąć  z  tkanin  zaschniętych  plam  po  farbach  akrylowych.  Dlatego  też  w  razie

pojawienia się plamy należy natychmiast spłukać powierzchnię wodą. 

- Poplamienie drewna i innych powierzchni – im bardziej są gładkie, tym łatwiej usunąć z nich

plamy.

Informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy:

W  razie  kontaktu  produktu  z  oczami  –  obficie  obmyć  wodą,  w  razie  konieczności  oczy

powinny zostać przy tym otwarte. W razie połknięcia – przepłukać usta wodą i wypluć. Wypić

nieco  zimnej  wody.  Nie  prowokować  wymiotów.  Jeśli  to  konieczne,  natychmiast

skonsultować się z lekarzem. Zabrać ze sobą produkt wraz z opakowaniem.


