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GALLERY GLASS WINDOW COLOR - TIFFANYMAALI
WINDOW COLOR on vesiliukoista akryylimaalia, jolla väritetään läpinäkyviä lasi- ja muovipintoja
käsintehdyn lasin kaltaiseksi. Maaleja voi sekoittaa keskenään. Maalaaminen tapahtuu yleensä suoraan
pullonkärjellä, mutta siveltimelläkin voi maalata. Voit maalata myös pystysuoria pintoja !
Maali on märkänä läpinäkymätön, mutta kuivuu läpinäkyväksi.
Maalit ovat 59 ml:n litteässä pullossa, jolla peittyy noin 30x30 cm kokoinen alue.
Liquid Lead-rajausaine on pyöreässä 118 ml:n pullossa, josta saadaan noin 25 m valmista viivaa.
Joitakin sävyjä on myös 59 ja 236 ml:n pulloissa.
Ideakirjoissa on värikuvat ja ääriviivapiirrokset väriehdotuksineen.
VALMISTELUT ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA
Kierrä ison rajausainepullon kärki irti, irroita suojalevy pullon suuaukosta ja kierrä kärki takaisin.
Tee kärkeen reikä isolla paperiliittimellä ja pyöritä liitintä kärjen sisällä, jotta rikottu muovi painautuu
kärjen seinämiin. Älä koskaan leikkaa kärkeä auki saksilla, reijästä tulee liian suuri. Litteissä
rajausainepulloissa kärki on valmiiksi auki.
Vinkki:Voit myös pusertaa rajausainetta isosta pullosta tyhjään 59 ml:n pulloon, jos haluat ohutta viivaa.
Maalipullot ovat heti käyttövalmiita. Älä ravista pulloa, ettei maali ohene. Puserra aina ennen
värittämistä pieni määrä talouspaperille varmistaaksesi, että maali tulee tasaisesti. Säilytä pullot
ylösalaisin, niin voit vajaallakin pullolla aloittaa värittämisen heti.
Pese ja kuivaa lasipinta hyvin ennen siirtokuvan kiinnittämistä tai lasiin maalaamista.
Puhdista pullon kärki maalaamisen jälkeen ja paina korkki kunnolla kiinni..
Lue myös SEKALAISIA VINKKEJÄ tämän ohjeen viimeiseltä sivulta.
ERIKOISAINEET

Etsausaine ( Etching Medium )
Etsausaineella saa hiekkapuhalletun kaltaista pintaa. Laita sabluuna lasille, tuputa sienellä etsausainetta
ohuesti aukkokohtiin. Kuvion voi myöhemmin poistaa: kostuta kuvio, anna olla muutama minuutti ja
poista aine lasinkaapimella tms.

Matta-aine ( Matte Medium )
Matta-ainetta tuputetaan sienellä kuivan värin päälle. Alla oleva väri muuttuu vähitellen mattapintaiseksi.
HYÖDYLLISTÄ TIETOA RAJAUSAINEESTA
Rajausmetritavaran tekeminen:
Tarvitset metritavaraa aina, kun työskentelet pystysuorilla pinnoilla.
Laita siirtokuvamuovi pöydälle kiiltävä puoli ylöspäin ja sen alle viivoitettu paperi. Puserra muoville
pitkiä viivoja. Katso puserrusote alla olevasta kuvasta. Naputtele pulloa pöytää vasten korkki suljettuna,
jotta aine laskeutuu hyvin. Irroita korkki, pidä pullo irti muovista ja puserra. Kun aine koskettaa muovia
nosta pulloa noin 2 cm ja puserra ainetta viivaa seuraten. Kun olet noin sentin päässä kohdasta mihin aiot
lopettaa, lakkaa pusertamasta ja laske kärki melkein kiinni muoviin, jolloin rajausaineen tulo loppuu.
Harjoittele viivan tekemistä. Jos teet liian hitaasti viivasta tulee epätasainen ja jos liian nopeasti viivasta
tulee liian ohut. Sopiva leveys on noin 3 mm.
Aineen annetaan kuivua 2-3 vuorokautta, kunnes se on sitkeä muovista irroitettaessa. Valmis metritavara
kiinnittyy hyvin lasiin. Vinkki: Jos viivaan tulee paksumpi kohta, sen voi leikata kuivuttuaan pois. Loivat
mutkat voi suoristaa vetämällä aineen kuivuttua.
Rajausviivan tekeminen ääriviivapiirroksen avulla: Tekniikka on periaatteessa sama kuin metritavaran
tekemisessä ja viiva tehdään aina vaakasuoralle tasolle. Voit seurata ääriviivapiirrosta oman halusi
mukaan, niinkuin se luontevimmin etenee. Jos ainetta purskahtaa muoville puhdista se vanupuikolla.
Rajausaineen annetaan kuivua noin 8 tuntia, jonka jälkeen alueitten värittäminen voi alkaa.
SIIRTOKUVIEN TEKEMINEN
1. Laita siirtokuvamuovi kiiltävä pinta ylöspäin ja sen alle ääriviivapiirros. Puserra rajausainetta
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ääriviivojen mukaisesti muoville.
2. Anna rajausaineen kuivua ja väritä sitten alueet paksusti. Maalin pitää olla kunnolla kiinni
rajausaineessa, jotta kuva irtoaa yhtenä kappaleena muovista. Väritä aloittamasi alue yhdellä kertaa.
3. Kampaa väritetty alue heti kevyesti hammastikulla sivuliikkein, jotta maali tasaantuu.
4. Koputtele muovia alapuolelta väritetyn alueen kohdalta poistaaksesi ilmakuplat. Pieniä ilmakuplia voi
jättää, ne antavat kuvaan vanhanaikaisen käsintehdyn lasin ilmeen.
5. Maali on kuivunut noin vuorokaudessa ja kuvat voi irroittaa muovilta ja painaa lasille tai muulle
kiiltävälle sileälle pinnalle. Kuvan voi irroittaa ja siirtää toiseen paikkaan.
Vinkki: Jos huomaat kuivuneessa työssä aukkokohtia rajausaineen reunassa, korjaa ne pienellä
määrällä rajausainetta. Jos korjaat kohdan maalilla se erottuu yleensä selvemmin.
Vinkki: Jos haluat vaihtaa jonkin väritetyn alueen toisenväriseksi, leikkaa kuivunut alue tyhjäksi
rajausaineviivaa pitkin, laita kuva takaisin muoville ja väritä uudella sävyllä.
Siirtokuvan maksimikooksi suositellaan noin 20x20 cm, jolloin kuvaa on vielä helppo käsitellä.
Kiinnitä siirtokuvat lasiin painamalla pieni alue kerrallaan ylhäältä alaspäin tai päinvastoin, ettei taakse
jää ilmakuplia. Jos kuvaa siirretään monta kertaa sen takapuolelle voi kertyä rasvaa käsistä ym. jolloin
kuva ei välttämättä tartu. Pese silloin kuvan takapuoli astianpesuveteen kostutetulla kankaalla ja kuivaa
hyvin.
Kuvia ei saa irroittaa kylmästä lasipinnasta, ne voivat murtua. Voit lämmittää lasia varovasti
hiustenkuivaajalla. Muovi ei saa kuitenkaan lämmetä liikaa, muuten se venyy.
Kuvat voi varastoida leivinpaperilla sileällä alustalla ja ne kannattaa pestä takaa ennen uudelleen käyttöä.
SIIRTOKUVIEN JA IKKUNAAN MAALAAMISEN YHDISTELMÄ
Esimerkiksi boordin tekeminen ikkunan alaosaan
1. Kiinnitä siirtokuvat ikkunaan.
2. Tee rajausmetritavaralla vaakasuora viiva kuvioitten yläpuolelle ikkunan reunasta reunaan. Laita
rajausviivat myös ikkunan ala- ja sivureunoihin. Rajausviivojen yhtymäkohtiin lisätään pullonkärjellä
hieman rajausainetta ja annetaan kuivua noin tunti. Väritä rajausviivojen sisäpuolelle jäävä alue Crystal
Clear - värillä tuputtamalla pullonkärjellä yläreunasta alaspäin edeten, jolloin saat kauniin epätasaisen
pinnan. Täytä koko alue kerralla. Vinkki: Jos aikasi ei riitä ison alueen värittämiseen voit jakaa
kuvioitten väliset osat pystysuorilla rajausviivoilla, jolloin voit värittää pienemmän alueen kerralla.
MAALAAMINEN VAAKA- TAI PYSTYSUORAAN LASIPINTAAN
Lasin taakse teipataan ääriviivapiirros tai ääriviivat jäljennetään lasiin hiilipaperin avulla.
Vaakasuoraa pintaa väritettäessä voi rajausaineen pusertaa suoraan pullosta tai voi käyttää
rajausmetritavaraa. Metritavaraa käytettäessä viivojen yhtymäkohtiin puserretaan pullosta hieman
rajausainetta ja annetaan kuivua noin tunti. Pystysuorissa pinnoissa käytetään aina metritavaraa.
Lopuksi maalataan pullonkärjellä suoraan lasiin. Kun värität pullolla pystysuoraan lasiin aloita alueen
yläreunasta ja lisää maalia vähitellen liikuttelemalla pullon kärkeä pienin liikkein lasilla
Vinkkejä: Voit kammata maalia välillä kevyesti hammastikulla, jolloin jäljestä tulee tasainen. Varsinkin
tummat sävyt kannattaa kammata, jotta valo näkyy paremmin läpi. Kirkasta Crystal Clear-väriä ei yleensä
kannata kammata, koska se on parhaimmillaan epätasaisena kerroksena.
SEKALAISIA VINKKEJÄ
Älä väritä ikkunaa, johon aurinko paistaa värittämisen aikana, koska väri lähtee silloin valumaan. Älä
myöskään väritä ikkunoita sadepäivänä, koska ilmankosteus voi vaikuttaa tulokseen epäsuotuisasti.
Maalatut pinnat voi pyyhkiä puhtaaksi pölystä mietoon pesuaineeseen kostutetulla rievulla.
Maalaukset eivät välttämättä pysy ikkunoissa, jotka joutuvat voimakkaisiin lämpö- tai kosteusvaihteluihin
( esim. yksilasiset ulkoikkunat ). Huolehdi kunnollisesta höyryn poistuuletuksesta pesutiloissa.
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