Marabu

Marabu FUN & FANCY

Marabu Fun & fancy je lepljiva, prosojna folijska barva
za gladke površine. Izdelana je na vodni osnovi.
Primerna je za uporabo tako v šoli kot tudi doma. Pri
barvanju se boste imenitno zabavali. Izdelek naredite
hitro in preprosto: pobarvajte, odlepite, konèano!
Paleta lepljivih, prosojnih folijskih barv za gladke
površine Marabu Fun & fancy je zelo široka. Poleg barv
so vam na voljo še konture in medij za razpoke.
Barve nanašajte na prosojno podlago (npr. folijo, kos
stekla) neposredno z iztiskanjem iz plastenk. Ko se slika
popolnoma posuši, jo lahko s površine zelo preprosto
“odlepite” in ponovno “prilepite” na drugo gladko
površino.
Barva Marabu Fun & fancy ni uporabna samo za
dekoriranje oken, ogledal in ostalih steklenih predmetov. Vaše ideje lahko èudovito realizirate na porcelanu, keramiènih plošèicah, kovinah in vseh drugih
gladkih površinah. V otroški sobi, kuhinji, kopalnici ali
pisarni – barva Marabu Fun & fancy prinaša v vaš dom in
na delovno mesto veè živahnosti in barvitosti. Pri tem
preprosto ni omejitev.
Barve Marabu Fun & fancy so polnjene v stisljive
plastenke s kakovostnimi konicami, ki omogoèajo
uporabo barv neposredno iz plastenk - pri delu ne
potrebujete èopièev.
Skoraj vse barve Marabu Fun & fancy so izjemno
prosojne in prepušèajo svetlobo (izjema so naslednje
barve: èrna, srebrna, zlata in biserno bela). Èas sušenja
kontur je približno 8 ur, èas sušenja barv pa je 24 ur.Kot
dopolnilo barvam Marabu Fun & fancy priporoèamo
barve Marabu Fun Liner Glitter in Marabu Fun Liner
Magic.

Navodila za uporabo:
1. Osnutek risbe, ki jo želite narisati, položite pod
prosojno folijo (iz polietilena ali polipropilena) ali
steklo in narišite obrobne èrte s konturnimi barvami
Fun & fancy.
2. Po 1–2 urah se obrobne èrte posušijo na dotik, kar
zadošèa za zaèetek barvanja vmesnih površin. Barve
Fun & fancy nanašajte neposredno iz plastenk.
Pazite, da pobarvate vso površino do obrobne èrte,
sicer se ob odlepljanju slika lahko raztrga. Ob
nanašanju so barve Fun & fancy nekoliko motne,
vendar postanejo èiste in prosojne, ko se popolnoma
posušijo.
3. Po 24 urah lahko narisano sliko “odlepite” s površine
in jo “nalepite” na drugo gladko površino (npr. okno),
tako da jo narahlo pritisnete na podlago. Konèano!
Sliko seveda lahko ponovno “odlepite” in “nalepite”
na drugo gladko površino. Postopek lahko ponavljate
brez omejitev.
Marabu Fun & fancy – spet in spet.
Nasveti, tehnike in opozorila:
1. Pazite, da obrobnih èrt, ki jih narišete s konturnimi
barvami, ne prekinjate, saj se slika drugaèe na tem
mestu lahko raztrga, ko jo boste skušali odlepiti.
2. Èe želite prihraniti èas lahko barvate kar med
mokrimi obrobnimi èrtami, vendar bodite pri tem
izredno previdni.
3. Popolnoma posušeno sliko odlepite s površine
izredno pazljivo in narahlo.
4. Pri odstranjevanju popolnoma posušene slike s
podlage si lahko pomagate z nožem ali škarjami.
5. Slike nikoli ne “nalepite” (in tudi ne “odlepite”) na zelo
vroèo ali zelo hladno podlago, saj bi sliko lahko
nepopravljivo poškodovali. Kadar je slika
”nalepljena” na hladni podlagi, jo segrejte s toplo,
vlažno krpo ali z roko in jo previdno odstranite. Ne
odstranjujte slik z vroèe podlage, poèakajte, da se
ohladi na sobno temperaturo.
6. S slamico ali zobotrebcem lahko pobarvate tudi
izredno majhne površine. Slamico lahko uporabite
tudi za preproste tehnike marmoriranja. Na površino
nanesite dve ali veè barv in jih mešajte s slamico,

dokler ne dosežete želenega marmornega videza.
Èe barve mešate dalj èasa, dobite nove barvne
nianse.
7. Z uporabo barv Marabu Fun & fancy lahko na steklu
dosežete videz, ki je zelo podoben videzu tiffany
vitraža.
8. Èe vaša slika zaradi številnih prenosov s površine na
površino postane manj “lepljiva”, jo zmoèite z vodo
po hrbtni strani in slika bo spet lepljiva, kot je bila na
zaèetku.
9. Površine, ki vsebujejo PVC, niso primerne za lepljenje slik, naslikanih z lepljivimi barvami Fun & fancy
(na površini lahko ostane sled nalepljene slike).
Prav tako je potrebna previdnost pri dekoriranju
svetlih površin in pohištva. Posamezni laki in plastike
namreè vsebujejo sestavine, ki se lahko navzamejo
barve. Po odstranitvi motiva na teh površinah lahko
ostane barvna sled, ki je ne boste mogli odstraniti. V
kombinaciji z nekaterimi laki (predvsem na lesu) se
lahko slike celo trajno zlepijo s podlago (lakom).
10.Barve hranite dobro zaprte z originalnim
pokrovèkom. Èe boste barve hranili obrnjene
(postavljene na pokrovèke), se boste izognili
nastajanju mehurèkov, vsebino pa boste lahko
porabili do zadnje kapljice.
11.Madeže na tekstilu ali na preprogah takoj odstranite
z mlaèno vodo in milom. Ko se barve posušijo, je
madeže skoraj nemogoèe odstraniti. Trdovratne
madeže nekaj èasa namakajte v raztopini pralnega
sredstva in jih kasneje operite. Ostanke barve je
vèasih mogoèe odstraniti z odstranjevalci lepil in
žveèilnega gumija.
12. Barve Marabu Fun & fancy lahko uporabljate tudi v
kombinaciji z barvami Marabu Fun Liner. Barve
Marabu Fun Liner Glitter uporabite na gotovih slikah,
da dosežete kovinske efekte. Barve Marabu Fun
Liner Magic lahko uporabite celo kot barvne konture.
Uporabe barv Marabu Fun & fancy v kombinaciji z
lepljivimi barvami drugih proizvajalcev ne
priporoèamo.
13.Brezbarvna barva Fun & fancy (101) omogoèa tudi
izdelavo “nalepk” v servietni tehniki (iz serviete
izrežite izbrani motiv, primerno veliko površino
pobarvajte z barvo 101, izrezan motiv narahlo

pritisnite na pobarvano površino, površino motiva
pobarvajte z barvo 101, poèakajte 24 ur, da se
“nalepka” popolnoma posuši).
14. Kot podlaga za delo z barvami Marabu Fun & fancy
so primerne folije iz polietilena (PE) ali polipropilena
(PP). Folije, izdelane iz PVC niso primerne. Slike,
narisane na PVC folijo ni mogoèe odlepiti in
prenašati na druge podlage.
15. Za slike, ki so izpostavljene veèjim obremenitvam,
lahko kot podlago uporabite samolepilne ali nosilne
folije. Slike s teh folij ni mogoèe odlepiti, paè pa sliko
izrežemo skupaj s folijo, ki sliki zagotovi veèjo
odpornost.
16. Barve Marabu Fun & fancy so naèeloma primerne
tudi za dekoriranje avtomobilskih stekel, vendar
upoštevajte, da so izpostavljene ekstremnim temperaturnim razmeram (v mrazu lahko poèijo in se
lušèijo, na vroèini lahko pride do krèenja).
17. Kadar želite slike za doloèen èas shraniti, so za to
najprimernejše plastiène ovojnice za shranjevanje
dokumentov v registrih (iz PE ali PP – glej tudi toèko
14). Paziti morate, da so slike med seboj loèene
(sicer se sprimejo). Posameznih plasti ne smete
loèevati z listi papirja, saj bi se slike nalepile na papir.
Posamezni barvni odtenki lahko med shranjevanjem
porumenijo, vendar se bodo po namestitvi slike na
predvideno mesto prvotne barve povrnile.
18. Èe prenašate slike v hladnem vremenu, jih zašèitite
pred mrazom. Prenašajte jih na trdni podlagi, ki se ne
zvija. V nasprotnem primeru lahko slika razpoka ali
se celo zlomi.
19. Barv Marabu Fun & fancy ni mogoèe redèiti. Barva
se zgosti zaradi nizkih temperatur ali slabo
zatesnjene plastenke (med shranjevanjem). Kadar
se zgosti samo del barve (vrhnji sloj, usedlina), jo
lahko odstranite tako, da snamete plastièno risalno
konico. Preostalo (še tekoèo) barvo lahko uporabite.
20. Barva, ki je postala vodena ali želatinasta, je bila
izpostavljena zelo nizkim temperaturam in ni veè
uporabna.
21. Popolnoma posušene slike lahko poljubno režete s
škarjami ali ostrim nožem.
22. Èe bi radi narisali tanjše èrte, kot jih je mogoèe

narisati z uporabo konice na plastenki (odsvetujemo
risanje tanjših obrobnih èrt), si lahko pomagate s
kovinskimi risalnimi konicami. Pritrjevanje na konico
je izjemno preprosto: kovinsko konico najprej
narahlo pritisnite na plastièno konico plastenke, nato
jo nanjo privijte. Opozorilo: v primeru, da bodo
obrobne èrte preveè tanke, se lahko zgodi, da se bo
slika pri odlepljanju raztrgala.
23. V kompletih Marabu Fun & funcy boste našli vse, kar
potrebujete za ustvarjanje: barve, primerno prosojno
folijo in veliko zanimivih predlog.
Želimo Vam veliko veselja in uspeha pri delu.
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