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ART & CRAFT
TABUĽOVÁ
FARBA

Čierna a matná farba v spreji. Použite ako bežnú
školškú tabuľu. Nakreslite a zotrite.
Vysoká výdatnosť, krytie a elasticita. Umožňuje vytvárať povrchy s vysokou tvrdosťou a
pevnosťou, na ktoré je možné písať kriedou.
APLIKÁCIE:
Po nanesení pôsobí ako bežná školská tabuľa a umožňuje prispôsobenie sa akémukoľvek
rovnému alebo tvarovanému povrchu. Vhodné na drevo, kov, kartón, látku, kameň,
sklolaminát, tvrdý plast atď.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Výdatnosť: 400ml = 2 m • Schnutie: 2 hodiny na dotyk, celkovo 4 hodiny. Na kreslenie kriedou
48 hodín. • Prelakovateľné: do 1 hodiny alebo po 48 hodinách.

Ref. 742

AKO POUŽIŤ:
Povrch na natieranie by mal byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Po zaznení zvuku
miešacích guľôčok sprej 1 minútu silno miešajte. Aplikujte zo vzdialenosti 25/30 cm, aplikujte
tenké vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Na dosiahnutie rovnomerného pokrytia
a zabránenie stekaniu farby sa odporúča naniesť dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej. Po
dokončení operácie otočte sprejovú nádobu a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn,
aby ste ju vyčistili. Pre optimálne výsledky naneste minimálne dve vrstvy. Po dvoch alebo troch
dňoch od nanesenia farby môžete začať kresliť kriedou. Kriedu odstráňte vlhkou špongiou /
handričkou.
TIPY:
Na maľovanie na kov odporúčame aplikovať pred nanesením vrstvy PintyPlus Tech univerzálny
základ. Na maľovanie na plast odporúčame naniesť vrstvu PintyPlus Tech základ na plast. Na
správne natretých a pevných povrchoch pokračujte jemným brúsením, aby ste zlepšili
priľnavosť. Ak je povrch v zlom stave, odstráňte vrstvu farby pomocou Pinty Plus Tech Paint
Stripper alebo inou metódou. Akonáhle je tabuľová farba nanesená a je suchá, môžete ju umyť
saponátom a vodou alebo ju prelakovať.

CHRÓMOVÝ
EFEKT

Farba v spreji s chrómovým efektom
na dekoratívne účely.
APLIKÁCIE:
Rýchloschnúca farba na dekoratívne účely. Vhodné na aplikáciu na kov, sklo, prútené výrobky,
keramiku a väčšinu plastových materiálov. Vyhnite sa manipulácii s maľovanými predmetmi.
Vynikajúce výsledky dosiahnete pri použití v interiéri: svietniky, vázy, rámy na obrazy atď.
Vyhnite sa manipulácii s maľovanými predmetmi.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Výdatnosť: 400ml = 2 m
Doba schnutia: 30 minút.
Prelakovateľné: 1 hodina.

C150
Strieborný
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AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Nádobu silno
pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť miešacie guličky. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm,
nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa
nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné
pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte
trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.Po dokončení by ste
nemali pretierať, lakovať ani ošetrovať žiadnym čistiacim prostriedkom alebo rozpúšťadlom,
pretože stratí lesk.
TIPY:
Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili
priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich. Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby
odporúčame použiť Pinty Plus Tech Paint Stripper zle priľnuté, odstráňte ich. Na uľahčenie
čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame použiť Pinty Plus Tech Paint Stripper.

ART & CRAFT
UNIVERZÁLNY
ZÁKLAD

Rýchloschnúci univerzálny základný náter.
Matný povrch. Vhodný na vyplnenie pórov.
Vysoká krycia schopnosť a vysoká priľnavosť na drevo, kovové povrchy, tvrdé plasty, melamín,
umakartu atď. Bez zlúčenín chrómu.
APLIKÁCIE:
Okrem základu je ideálny aj ako plnič na utesnenie pórov na dreve, omietke alebo inom
poréznom povrchu. Vhodné pre použitie v interiéri aj exteriéri.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Výdatnosť: 1,4 – 1,6 m v závislosti od podkladu.
Doba schnutia: 1 hodina.
Prelakovateľné: do 1 hodiny alebo po 24 hodinách.
Farba biela.
AKO POUŽIŤ:
Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Po zaznení miešacích guľôčok 1
minútu nádobou silno pretrepte. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm. V tenkých vrstvách,
najprv horizontálne a potom vertikálne, pričom medzi jednotlivými vrstvami nechajte niekoľko
minút schnúť. Je lepšie naniesť dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo
rovnomerné krytie a bez stekania. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku,
kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

Ref. 146

GESSO
ZÁKLAD

TIPY:
Pre dosiahnutie dokonalého výsledku prelakujte sprejom PintyPlus po 24 hodinách od
aplikácie.

Matný biely gesso základný sprej veľmi vhodný na
prípravu povrchu pre úpravu všetkými druhmi farieb.
Transformuje akýkoľvek objekt na maliarske plátno.
APLIKÁCIE:
Umožňuje získať priľnavosť na rôznych typoch savých povrchov, s reliéfom alebo bez neho, ako
je plátno (bavlna, ľan, polyester), drevo, preglejka, sadrokartón, kartón, papierová hmota,
steny a betón. Po zaschnutí je možné ho ihneď natierať. Zmývateľná saponátom a vodou počas
prvých minút. Pre hladkú povrchovú úpravu naneste niekoľko tenkých vrstiev, nechajte
zaschnúť a jemne brúste, až kým nedosiahnete požadovanú textúru. Aplikuje sa na veľké
plochy, funguje ako tmel a tmel, čím znižuje potrebné množstvo farby, ktorá sa má nastriekať.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Výdatnosť: 400ml = 2 m
Doba schnutia: povrchovo 30 minút, úplne 24 hodín.
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AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt.
Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť miešacie guličky. Striekajte zo
vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom
vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa
dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte
plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu .
TIPY:
Na lakovaných povrchoch, ak sú správne priľnuté, pokračujte ľahkým brúsením, aby ste uľahčili
priľnavosť, a ak sú zle priľnuté, odstráňte ich.

ART & CRAFT
VODOU
RIEDITEĽNÝ
LAK

Lak v spreji na vodnej báze, číry bezfarebný
a rýchloschnúci pre výtvarné umenie a remeslá.
Šetrné k životnému prostrediu, s nízkym zápachom a netoxické. Lesklý, saténový alebo matný
povrch. Nežltne.
APLIKÁCIE:
Toto nové zloženie je vhodné do interiéru. Chráni, zdokonaľuje a hydroizoluje akýkoľvek
povrch, ako je sadrokartón, omietka, mramor, drevo, živica, prútie, korok, keramika, kameň,
kartón, mâché papier atď., vrátane expandovaného polystyrénu. Rozžiari farby. Umývateľný
saponátom a vodou počas prvých 15 minút.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Výdatnosť 520/400 ml = 1,40 m
Doba schnutia na povrchu za 1 hodinu, celkovo 24 hodín.
AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má upraviť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Nádobu silno
pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie guličiek. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm,
nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa
nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné
pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte
trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.
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BEZFAREBNÝ
LAK

Číry, bezfarebný a rýchloschnúci akrylový lak v spreji.
Lesklý, saténový alebo matný povrch. Nežltne.
APLIKÁCIE:
Chráni, zdokonaľuje a izoluje povrchy, ako sú: omietka, mramor, drevo, živica, prútie, korok,
keramika, kameň, strúhanka, kartón atď., rozžiari farby.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Výkon 520/400ml = 2 m
Doba schnutia za 30 minút.
AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má upraviť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Pred použitím
plechovku pretrepte asi 30 sekúnd. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a
rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy
namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu
farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba
plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

Lesklý
Matný
Satén
Ref. 922 Ref. 923 Ref. 924

ART & CRAFT
LAK NA
OLEJOMAĽBY

Špeciálny lesklý akrylový lak v spreji
na ochranu a obnovu olejomalieb.
Rýchlo schne. Veľmi flexibilný. Nezmení prirodzené farby.
APLIKÁCIE:
Ľahko sa používa, je ideálny na ochranu olejomalieb , aby sa zabránilo nánosom prachu,
starnutiu a poškodeniu spôsobenému vlhkosťou. Trvalo chráni pred znečistením.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 200ml = 1 m
Doba schnutia: 30 minút.
AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Pred použitím
plechovku pretrepte asi 30 sekúnd. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a
rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy
namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu
farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba
plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.

Ref. 9

FIXATÍV

TIPY:
Pred použitím otestujte vzorku alebo fragment poľa, ktoré sa má použiť, aby ste predišli
nekompatibilite. Začnite a ukončite striekanie mimo hraníc objektu.

Číry a bezfarebný fixačný sprej pre výtvarné umenie.
Rýchlo schne, je vodeodolný a nežltne.
Zabraňuje usadzovaniu prachu a vlhkosti na všetkých predmetoch.
APLIKÁCIE:
Tento trvalý fixátor je riešením pre umelecké diela v akvareloch, ceruzkách, pasteloch,
pastelkách, uhlíkoch, atramentoch a lepiacich písmenách. Ideálne na ochranu fotografií, máp,
fotokópií, keramiky atď.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Výkon 270/200ml = 1 m
Doba schnutia za 10 minút.
AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má upraviť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Pred použitím
plechovku pretrepte asi 30 sekúnd. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a
rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy
namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu
farby. Po dokončení operácie otočte plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba
plyn, aby ste zabránili upchatiu trysky.

Ref. 1

TIPY:
Pred použitím otestujte vzorku alebo fragment poľa, ktoré sa má použiť, aby ste predišli
nekompatibilite. Začnite a ukončite striekanie mimo hraníc práce.

ART & CRAFT
DOČASNÉ
LEPIDLO

Transférové lepidlo v spreji, bezfarebné
a na báze rozpúšťadiel.
Odporúča sa najmä pre profesionálne a remeselné použitie.
APLIKÁCIE:
Toto premiestniteľné lepidlo v spreji poskytuje vysokú výdatnosť a univerzálne použitie. Je
určené na upevňovanie ľahkých materiálov a umožňuje viacnásobné oddelenie a spojenie
kusov: papier, lepenka, koža, látky, plsť, Formica, koberec, korok, lamináty zo sklenených
vlákien, plechy, peny atď. Ideálne pre použitie vo fotografických dielňach, tlači, modelingu atď.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Objem: 400 ml.
NÁVOD NA POUŽITIE:
Pred použitím produktu nádobu jednu minútu silne premiešajte. Lepené materiály musia byť
čisté a suché. Naneste tenkú a rovnomernú vrstvu lepidla na jeden alebo oba povrchy, ktoré sa
majú spojiť. Počkajte, kým sa rozpúšťadlo neodparí: Za normálnych pracovných podmienok sa
doba odparovania pohybuje medzi 1 a 5 minútami. Po tejto dobe môžete nášľapné plochy
jednoducho spájať. Tieto časy závisia od použitých materiálov, podmienok prostredia a
množstva naneseného lepidla.
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ZRKADLOVÝ
SPREJ

TIPY:
Produkt vám umožňuje premeniť šablóny na samolepky v okamihu, len s nanesením vrstvy
lepidla na povrch. Budete môcť nalepiť a odlepiť toľkokrát, koľkokrát budete chcieť. Ak lepidlo
stratí priľnavosť, môžete produkt nastriekať znova.

Efektová farba Pintyplus Mirror premení priehľadný
povrch na zrkadlo. Extrémne lesklá strieborná farba
pre nepriehľadné povrchy.
Sprej Pintyplus so zrkadlovým efektom vytvára zo skla, krištáľu alebo iných priehľadných
materiálov, zrkadlo. Na nepriehľadných povrchoch docielime extrémne lesklý strieborný efekt.
APLIKÁCIE:
Farba vyvinutá na kreatívne a dekoratívne účely. Úžasný zrkadlový efekt dosiahneme na
povrchoch ako je sklo, krištáľ alebo iných hladkých povrchoch. Mal by byť aplikovaný na
vnútornú stranu povrchu, aby sa dosiahol zrkadlový efekt na vonkajšej strane, čo znamená, že
musíme upraviť rub povrchu, ktorý chceme zmeniť na zrkadlo. Na nepriehľadných povrchoch
docielime extrémne lesklý strieborný efekt. Tento náter sa odporúča nanášať na veľmi hladké
povrchy. Táto farba poskytuje optimálnu priľnavosť k rôznym materiálom. Povrch by sa nemal
pred natieraním natierať základným náterom, pretože by to spôsobilo nepriehľadnosť povrchu
a nedosiahol by sa zrkadlový efekt.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Výdatnosť: 400ml = 2 m
Úplné vysušenie: 5 minút.
Prelakovateľné: 2 minúty.
Strieborná farba
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AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Nádobou 1
minútu silno miešajte tak, aby bolo počuť miešacie guličky. Striekajte zo vzdialenosti 20 cm,
nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Po použití otočte a
stláčajte, kým nebude vychádzať iba plyn vyčistite trysku.
ODPORÚČANIA:
Odporúča sa naniesť viac tenkých vrstiev, pričom medzi jednotlivými aplikáciami počkajte
niekoľko sekúnd, aby sa dosiahol dokonalý vzhľad a zabránilo sa preschnutiu.
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