Dekorativni ledeni kristali Deko-Ice
in lepilo Dekofix
Dekorativni ledeni kristali Deko-Ice so skupaj z lepilom
Dekofix namenjeni dekoriranju in vzorčenju različnih
površin: kartona, plastike, stiropora, lesa, kovine,
stekla, keramike...
Z dekorativnimi ledenimi kristali Deko-Ice in lepilom
Dekofix lahko izbrano površino dekorirate na zelo
preprost način. Z nekaj domišljije in spretnosti lahko
preprosta dekoracija preraste v zahteven vzorec
(motiv).
Vaše ustvarjalne možnosti so izjemno raznolike tudi
zaradi ponudbe ledenih kristalov Deko-Ice v več
različnih privlačnih barvah: brezbarvni (00), rumeni (07),
oranžni (14), rdeči (28), vijoličasti (43), modri (48) in
zeleni (67).
Lepilo Dekofix, ki je izdelano na vodni osnovi in je, ko se
posuši, odporno na vodo lahko uporabite tudi s
številnimi drugimi drobnimi materiali za dekoriranje:
bleščice (srednje fine, fine, hologramske, aluminijeve...), drobne steklene kroglice namenjene dekoriranju,
dekorativni pesek...
Dekorativne ledene kristale Deko-Ice lahko uporabite
tudi skupaj z obojestransko lepljivo folijo.

Navodila za uporabo:
• Najprej pripravite in dobro očistite podlago na katero
boste nanašali lepilo Dekofix. Pazite da podlaga ne bo
prašna ali mastna. Tudi nove, na videz popolnoma
čiste površine, dobro očistite, saj so na njih lahko
ostanki maziv, čistil, kemikalij... kot posledica
proizvodnega procesa.
• Vrh plastične konice na plastenki lepila Dekofix
odrežite ali jo prebodite z iglo.
• Lepilo Dekofix nanesite na izbrano podlago neposredno iz plastenke.

ź Če želite narisati zelo tanke črte na plastenko z
lepilom privijte ustrezno kovinsko risalno konico.
Debelina črte je v tem primeru odvisna od premera
uporabljene risalne konice.
ź Lepilo Dekofix lahko nanesete na podlago tudi s
pomočjo mehkega čopiča.
ź Lepilo Dekofix je takoj po nanosu videti nekoliko
motno, ko se posuši je popolnoma brezbarvno.
ź Takoj zatem, ko ste nanesli lepilo na podlago, po njem
posujte izbrani dekorativni material.
ź Izbrani dekorativni material posipajte po predmetu, ki
ga želite dekorirati, nad primerno veliko posodo
(pladnjem) saj ostanke materiala, ki se ne primejo na
lepilo, lahko ponovno uporabite.
ź Počakajte, da se lepilo popolnoma posuši (postane
popolnoma brezbarvno). Čas sušenja je odvisen od
debeline nanosa lepila Dekofix.
ź Uporabljene pripomočke takoj po uporabi operite z
vodo. Po potrebi uporabite tudi milo!
Želimo Vam veliko veselja in uspeha pri delu.
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