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FOLK ART- ja GLOSS - askartelumaalit
Maalit eivät menetä ominaisuuksiaan, vaikka jäätyisivätkin välillä.
Vesiliukoisia, nopeasti kuivuvia ja hyvin peittäviä ”joka paikan maaleja”, joita voi sekoittaa
keskenään.
Imukyvyttömät, liukkaat pinnat voi karhentaa hienolla hiekkapaperilla tai tartuntapinnaksi
sivellään kerros esim. Découpage - liimalakkaa, jonka annetaan kuivua. Erittäin huokoiset pinnat
suojataan liimalakalla ennen maalaamista. Maalaamattomat peltiastiat pestään vesietikkaliuoksella ( 1:1 ). Maalataan tarvittaessa kahteen kertaan. Kuivumisaika on 10-30 minuuttia
värin paksuudesta ja pohjasta riippuen.
Elintarvikkeita ei suositella säilytettäviksi maalatun/lakatun pinnan päällä. Lyhytaikainen
"tarjoilukäyttö" on kuitenkin harmitonta.
Sekoitetaan puikolla tai ravistetaan ennen käyttöä. Välineet pestään vedellä ja saippualla.

FOLK ART - matta- ja metallimaalit
Kestävät normaalin koriste-esinekulutuksen ja kevyen pyyhkimisen ja saadaan hyvin pesun- ja
säänkestäväksi lakkaamalla.
Vinkki: saviruukun kumpikin puoli ja pohjareiän reunat on lakattava, jos siihen istutetaan kasveja.

GLOSS - kiiltomaali
Veden-, kulutuksen- ja pesunkestävä. Ei tarvitse lakata. Maalaa varmuuden vuoksi kaksi kerrosta, toinen
kerros edellisen kuivuttua. Lopullinen kuivuminen vie noin 2 vrk.
Lelut voi maalata Glossilla turvallisesti. Pinta kestää ainakin -25 C. Gloss´illa voit maalata myös
nahkakengät yms.
Vinkki: saviruukun kumpikin puoli ja pohjareiän reunat on maalattava, jos siihen istutetaan kasveja.
Posliini- ja lasiesineet saat kohtuullisen pesunkestäviksi seuraavasti:
Anna maalin kuivua 2 vrk. Laita esine kylmään uuniin ja anna lämmön nousta 165 asteeseen. Anna
lämmön olla päällä 10 minuuttia ja käännä sitten pois. Ota esine uunista, kun se on taas jäähtynyt. Älä
liota maalattua esinettä tuntikausia pesuvedessä äläkä pese koneessa.
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FOLK ART - erikoistuotteet
Nämä vesiliukoiset, runsaasti sidosaineita sisältävät tuotteet voivat pitkään seisoessaan saostua,
mutta ovat silti täysin käyttökelpoisia. Sekoita ne hyvin puikolla pullossaan ennen käyttöä. Se on
tehokkaampaa kuin ravistaminen, koska aineet jakaantuvat tasaisesti eikä synny kuplia.

CRACKLE - HALKEILUAINE
Tällä saa maalatun pinnan halkeilemaan. Pohja maalataan Folk Art- tai Gloss-maalilla ja annetaan kuivua.
Päälle sivellään halkeiluainetta ( ohut kerros kapeita tai paksu kerros leveitä halkeamia varten ). Anna
kuivua vähintään 20 minuuttia ja maalaa pinta pohjaväristä poikkeavalla sävyllä ( ohut kerros kapeita tai
paksu kerros leveitä halkeamia varten ). Halkeilu alkaa heti pintavärin kuivuessa. Yritä saada maali
pintaan nopeasti yhdellä tai kahdella vedolla, muuten halkeilua ei välttämättä synny.
Vinkki: Jos sivelyn sijaan tuputat pintavärin, et voi epäonnistua, kunhan käytät riittävästi väriä.
Poikkeuksena metalliväri, joka halkeilee parhaiten, kun sen maalaa siveltimellä.
Vinkki: Erityyppisiä halkeamia saat seuraavasti: jos sivelet pintamaalin samansuuntaisesti kuin
halkeiluaineen, halkeamat tulevat samansuuntaisesti. Jos sivelet pintamaalin poikittain, halkeilusta tulee
verkkomainen. Pinnan voi lopuksi lakata.

THICKENER - PAKSUNNE
Paksunteella saat Folk Art- maaliin tanakkuutta, geelimäisyyttä ja halutessasi myös
läpikuultavuutta. Thickener vähentää maalin leviämistä ja pidentää kuivumisaikaa.

TEXTILE MEDIUM
Kun maalaat siveltimellä tekstiilejä, sekoita ensin 1/3 tätä ja 2/3 Folk Art - maalia, niin saat
pesunkestävän tekstiilin. Sopii esipestylle viimeistämättömälle puuvillalle, puuvillasekoitteille,
polyesterille, denimille ( tumma denim on esipestävä viiteen kertaan ), villalle jne. Harsomaisia kankaita
ei suositella. Värin annetaan kuivua 24 tuntia, jonka jälkeen se kiinnitetään silityskankaan läpi silittämällä
( kankaan maksimisilityslämpö ) 30 sekuntia.

FOLK ART - SATIININKIILTOINEN LAKKA ( VARNISH )
Kellastumaton lakka sisäkäyttöön esim. akryyli- ja öljyväripintoihin. Paras tulos saadaan lakkaamalla
kaksi kerrosta. Jälkimmäinen lakataan noin 15 min. kuluttua.

FOLK ART - ULKOLAKKA ( OUTDOOR SEALER )
Kellastumaton ulko- ja sisäkäyttöön sopiva kiiltolakka. Käytetään kuten satiinilakkaa.
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