HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KezesLábas Dombornyomat
készítő készlethez
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Mielőtt nekilátna a munkának, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!
A KezesLábas Dombornyomat Készítő Készlet gyermek kéz és láb dombornyomat készítéséhez való. A bőrön maradó anyagok langyos vízzel lemosandóak. Óvakodni kell az anyagok
szembe vagy szájba jutásától! A KezesLábas Dombornyomat Készítő Készlet nem játék, elkészítését csak felnőtteknek javasoljuk.
ELŐKÉSZÜLET
A kész termék 16 x16 cm es dombornyomat lesz, a kezdés előtt érdemes megvizsgálni, hogy a modell lenyomata/lenyomatai belefér/beleférnek- e ebbe a méretbe.
LENYOMATVÉTEL ELŐKÉSZÍTÉSE
A csomagolásban található mintavevő anyagot* csomagolja ki! Egy sík lapra, vágódeszkára, rajztáblára, terítsen frissentartó fóliát (folpack) és ezen a felületen nyújtsa ki egy egyenletes
vastagságú, sima felületű lappá. Ha a mintavevőt keménynek találja, 4-5 órára terítsen a kinyújtott felületre nedves konyharuhát, textilt, hogy az meg puhulhasson! Figyelem, a mintavevő anyag
gyorsan szárad, ha nem használja, csomagolja vissza!
A műanyag lappal készítsen öntő keretet a mintavevő felületre! A keretet nyomja az anyagba óvatosan és ügyeljen rá, hogy azok egy zárt falat alkossanak. A mintavevő anyag kereten kívüli
részéből csípjen le darabokat és a keret sarkait ezzel támassza meg, így megakadályozhatja, hogy az öntés során a gipsz itt kifollyon. (1.sz ábra)
Ezt követően a mintavevő felületet már csak az alá tett deszkával együtt mozgassa!
LENYOMAT VÉTEL
Helyezze a modell kezét/lábát a mintavevő* felületre. A nyomat akkor lesz szép ha segít a modellnek és a végtagra, ujjanként, majd a kézfejre/lábfejre Ön saját kezével nyomást gyakorol úgy, hogy
annak minden részlete jól látszódjon a mintavevőben. Hiba esetén, az anyag újra nyújtható, gyúrható és a mintalevétellel Ön újra próbálkozhat. Az elkészült lenyomat elegendő ha 2-3 mm mély,
ebben az esetben is látványos lesz a végeredmény. A kész mintát 30 percen belül öntse ki!
ÖNTÉS
Mérjen 2,5 dl vizet egy arra alkalmas edénybe és öntse hozzá a mellékelt gipszet**! Keverje csomómentesre a mellékelt keverőlapáttal!
A híg gipsz beöntését a nyomatnál kezdje, majd fokozatosan, öntse ki a teljes mennyiséget a kerettel zárt területre!
Amikor a gipsz** még lágy de már nem folyós, nyomja a mellékelt akasztót a dombornyomat felső szélének közepénél a gipszbe úgy, hogy annak lábai elmerüljenek, de az akasztó szem, még
kiálljon abból! (2.sz ábra)
KIBONTÁS
A gipsz kötése után (szobahőmérsékleten kb: 24 óra) távolítsa el az öntőkeretet! Ezt követően a mintavevő óvatosan leválasztható az öntvényről (gipsz tábla).
A dombornyomat szélei és az élek, teljes száradást követően, csiszolópapírral egyenesre csiszolhatóak! Ha a mintavevő anyag megszínezte a dombornyomatot, teljes száradás után vizes
szivaccsal óvatosan tisztára törölhető.
A dombornyomat hobby vagy akril festékkel festhető ill. lakkozható, de akár decoupage technikával is díszíthető.
Reméljük, a KezesLábas Dombornyomat Készítő Készlet örömet szerzett Önnek és családjának, és hamarosan újabb megvalósítási ötletekkel kezd bele a pillanat megörökítésébe!
A nem rendeltetésszerű használatból keletkező következményekért cégünk nem vállal felelősséget.
Kérjük amennyiben kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.
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* ÖKO Termék. Kizárólag természetes anyagokat tartalmaz. Rendeltetés szerű használat mellett az emberi egészségre nem ártalmas. Óvakodjon a szembe vagy szájba jutástól.
Szembe vagy szájba kerülés esetén bő vízzel ki kell öblíteni. Irritáció vagy nagy mennyiség lenyelése esetén forduljon orvoshoz, vigye magával a termékismertetőt!
** Szobrászati gipsz. Óvakodjon a szembe vagy szájba jutástól. Szembe vagy szájba kerülés esetén bő vízzel ki kell öblíteni. Irritáció vagy nagy mennyiség lenyelése esetén forduljon
orvoshoz, vigye magával a termékismertetőt!
Bővebb információért forduljon hozzánk! www.kezeslabas.hu, kezeslabas@kezeslabas.hu

Próbálja ki többi termékünket is!
BABA KÉZ ÉS LÁB
szobor készítõ készlet
/két méretben/

HOMOK KÉZ ÉS LÁB
lenyomat készítõ készlet

Egy praktikus készlet amely tartalmaz
minden olyan anyagot ami szükséges
egy kéz vagy láb szobor elkészítéséhez.

Egy praktikus készlet amely tartalmaz
minden olyan anyagot ami szükséges
egy kéz vagy láb lenyomat elkészítéséhez
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