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Lehetővé teszi a felületen krétával való írást, majd letörlést. Magas fedőképesség és 
rugalmasság. Nagyon erős és ellenálló felületet képez.

ALKALMAZÁS:
Szinte bármilyen felületen alkalmazva normál, krétával írható tábla felületet képez. Alkalmas 
fa, fém, karton, textil, kő, üvegszál, kemény műanyag stb.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520cc (400ml) = 2 m2
Felületi száradás: 2 óra, Teljes száradás 4 óra.
Átfesthető: 1 órán belül vagy 48 óra után.

HOGYAN ALKALMAZZUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes.
Rázzuk a flakont legalább 1 percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat. 
Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két 
vékony réteg alkalmazása, egy vastavv így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk 
el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel 
lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és 
később is tudjuk használni a sprayt. Minimum két rétegben alkalmazzuk a megfelelő 
végeredmény érdekében. A festést követő 48-72 óra után kezdjünk el csak krétával 
rajzolni rá, hogy a festék megfelelően kikeményedjen. A krétát nedves szivaccsal/ ronggyal 
töröljük le.

TIPPEK:
Száradás után szappanos vízzel mosható. Ha a krétát nehezen tudjuk letörölni a felületről, 
használjunk enyhén nedves rongyot. Tökéletes felület eléréséhez, használjunk alapozót, a 
felülettől függően, vagy egy réteget a festékből alapozásként, hogy a festéshez megfelelő 
réteget képezzen.

TÁBLAFESTÉK
KRÉTÁHOZ

Matt fekete festék spray.
Krétatábla készítéséhez. 

ALKALMAZÁS:
Gyorsan száradó festék, amely alkalmas: fém, üveg, kerámia és szinte minden műanyag 
felületre. Kiváló eredményt érhetünk el ha beltéren alkalmazzuk kandeláberek, 
képkeretek, vázák stb. felületére. Magas króm hatású beltéri festék, kizárólag dekorációs 
célokra, beltéri használatra ajánlott.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 270/200ml = 1 m2 ; 520/400ml = 2 m2
Száradás: 30 perc
Átfesthető: 1 óra után

HOGYAN ALKALMAZZUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem 
tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd 
függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal 
egységesebb és simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A 
festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a 
flakonból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a spray-t.

Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.

TIPPEK:
Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom csiszolóval 
csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához 
a GREENOX festékeltávolítót javasoljuk.
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CHROME
EFFECT

Chrome effect festék spray
dekoráció készítéshez
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Ezüst
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Arany
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MÁGNES
FESTÉK

Fekete mágnes festék spray

Speciális fekete festék spray, amelyre tapad a mágnes.

ALKALMAZÁS:
Használható szinte bármilyen felületen (fa, fém, műanyag, fal). A száradás után a felületen 
megtapadnak a mágnesek. A megfelelő tapadáshoz ajánlott 3-4 réteg használata. 
Átfesthető PintyPlus Basic, PintyPlus Aqua és PintyPlus Chalk festék spraykkel, de a 
mágneses hatás megtartásához ajánlott az alap több rétegben való felhordása.

Ideális speciális dekorációkhoz.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520/400ml = 2 m2
Gyorsan szárad, több rétegben használható.

HOGYAN HASZNÁLJUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem 
tartalmaz golyót). 

Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két 
vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet 
érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont 
fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így kitisztíthatjuk a 
szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.

Különböző felületek alapozására, vászonszerű hatás eléréséhez.

ALKALMAZÁS:
Növeli a tapadást különböző felületeken, mint például vászon (pamut, len, poliészter), 
fa, furnér, gipszkarton, karton, papírmasé, fal és beton. Száradás után azonnal festhető. 
Néhány percen belül, a száradás előtt szappanos vízzel lemosható. A megfelelő sima 
felület eléréséhez használjunk több vékony réteget, hagyjuk száradni, majd csiszoljuk 
meg finoman amíg a kívánt textúrát el nem érjük. Nagy felületen alkalmazva kitöltő és 
tömítőként is használható így csökkentve a használandó festék mennyiségét.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520/400ml = 2 m2
Száradás: felületi 30 perc, teljes 24 óra.

HOGYAN ALKALMAZZUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. 
Rázzuk a flakont legalább 1 percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a 
lakk kivételével, mert az nem tartalmaz golyót).

Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két 
vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább 
felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a 
flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így 
kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

TIPPEK:
Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket pedig finom 
csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. Ne használjuk áram alatt lévő 
készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.

GESSO
ALAPOZÓ

Matt fehér gesso alapozó spray



VÍZBÁZISÚ
LAKK

Vízbázisú lakk spray, színtelen és gyorsan szárad

Vizes bázisú lakk spray fényes, matt vagy selyemfényű változatban. Időjárásálló felületet 
képez, nem sárgul az idővel.

ALKALMAZÁS:
Új generációs vízbázisú spray, bármilyen felületre fújható. Beltéren és kültéren egyaránt 
alkalmazható, köztük polisztirolra is. Felfújástól számított 15 percen belül szinte minden 
felületről lemosható szappannal és vízzel.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520/400ml = 1,40 m2
Száradás: felületi 1 óra, teljes 24 óra.
Átfesthető: 5 perc után.

HOGYAN ALKALMAZZUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem 
tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. 
Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és 
simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével 
a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így 
kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.

ALKALMAZÁS:
Véd, illetve vízhatlanná tesz bizonyos felületeket, mint például: vakolat, gipsz, márvány, fa, 
gyanta, karton, stb. Világosabbá és élénkebbé teszi a színeket.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520/400ml = 2 m2
Száradás: 30 perc

HOGYAN HASZNÁLJUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 
percen keresztül.

Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két 
vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet 
érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont 
fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így kitisztíthatjuk a 
szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.

KÉZMŰVES
LAKK

Színtelen gyorsan száradó lakk spray.
Fényes, selyem vagy matt kivitelben.
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Fényes
Selyemfényű

Matt

Fényes
Selyemfényű

Matt



Megelőzi a por beszivárgását a felületbe. Speciális lakk, olajfestmények felületének 
védelmére illetve helyreállítására. Gyors száradás. Nem változtatja el az eredeti színeket.

ALKALMAZÁS:
Könnyen használható. Ez a lakk ideális festett vásznak díszítésére, a festménybe való por 
behatolásának megakadályozására valamint a nedvesség okozta károk elleni megóvásra.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 270cc (200ml) = 1 m2
Száradás: 30 perc

HOGYAN ALKALMAMZZUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a flakont legalább 1 percen 
keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem tartalmaz 
golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két 
vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet 
érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont fordítsuk 
fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a flakonból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és 
később is tudjuk használni a sprayt.

Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.

TIPPEK:
Használat előtt végezzünk próbát, mert előfordulhat, hogy a lakk bizonyos festéket megold.

Gyorsan szárad, vízálló és nem sárgul az idővel. Meggátolja a por és a kosz bejutását a 
felületre.

ALKALMAZÁS:
Ez a fixáló megfelelő pasztel, kréta, akvarell, tinta stb alkotások, fotók, térképek, kerámiák 
védelmére.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 270/200ml = 1 m2
Száradás: 10 perc

HOGYAN ALKALMAZZUK?
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Fújjuk 25-30cm-ről a festendő 
felületre vízszintesen majd függőlegesen. Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy 
vastag helyett, így sokkal egységesebb és simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a 
festék megfolyását. A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, 
amíg csak gáz jön a flakonból, így kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a 
sprayt.

Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető helységben alkalmazzuk.

TIPPEK:

A festendő felületen minden esetben végezzünk próbát.
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FIXATÍV Színtelen fixáló spray
gyorsan szárad, vízálló

OLAJFESTMÉNY
LAKK

Speciális fényes akril lakk spray
az olajfesmények védelmére, helyreállítására



PintyPlus ART visszaszedhető ragasztó spray. Színtelen, oldószer alapú, újrapozícionálható 
ragasztó spray. Kifejezetten professzionális és kézműves használatra.

ALKALMAZÁS:
Univerzális ragasztó spray, könnyű anyagok féltartós ragasztásához. Használható papír, 
karton, bőr, filc, szövetek, szőnyeg, parafa, üveggyapot, laminált lap, habok stb felületeken. 
Lehetővé teszi az előzetesen lefújt felületek szétválasztását és összeillesztését újra és újra, 
különböző pozíciókba.

Ideális fotó albumokhoz, scrapbookinghoz, modellezéshez stb.

HOGYAN ALKALMAZZUK?
Rázzuk fel a kannát legalább 1 percen keresztül. 
A ragasztandó felület legyen száraz és tiszta.

Fújjunk vékony réteg ragasztót a ragasztani kívánt felületekre. Várjuk meg, hogy az oldószer 
kipárologjon (normál munkakörülmények között a párolgás 1-5 percig tart). Ezután a két 
felületet összeilleszthetjük. A teljes száradási idő a használt anyagoktól, az időjárási 
körülményektől és a ragasztó mennyiségétől függ.

VISSZASZEDHETŐ
RAGASZTÓ

Eltávolítható ragasztó spray
színtelen, nem hagy nyomot.

A díszíteni kívánt felületre fújjunk egy réteg PINTY PLUS ART KÉZMŰVES LAKKOT vagy 
bármely színű PINTY PLUS EVOLUTION AKRIL FESTÉKET, majd szórjuk bele azonnal a 
csillámokat. Óvatosan rázzuk meg a festett felületet, hogy a csillámok a kívánt helyre 
kerüljenek. Száradás után használjunk egy újabb réteg lakkot, hogy a csillámokat rögzítsük. 
Ne használjuk vizes bázisú termékekkel.       

GLITTER
CSILLÁM

PVC Glitter, különféle színekben
csillogó hatás dekotációkhoz
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