יכולת אחיזה עד  14דפים במגנט אחד/ניתן ליישום מתחת לטפט מודבק/
ניתן ליישם מעל  MagnetPaintכל צבע אחר ,בכל גוון.

צבע  MagnetPaintמאפשר להפוך כל קיר או משטח ללוח מגנטי.
חלקיקי המתכת הזעירים המשולבים בצבע ,מאפשרים ,לאחר היישום,
להצמיד לקיר באמצעות מגנט תמונות ,רשימות "ממו" או כל יצירת
אומנות אחרת שתבחרו.
 MagnetPainהופך את קירות הבית ,המשרד או הסטודיו ליצירתיים,
חדשנים עם הנגיעה העיצובית הייחודית שלכם.
צביעת הקיר ב  MagnetPaintמאפשרת להחליף את העיצוב לעיתים
קרובות ,לרענן ולייצר בכל פעם עניין מחדש.
שילוב של  MagnetPaintמתחת לשכבה של SketchPaint
תשדרג את התוצאה המתקבלת ותהפוך את הקירללוח מגנטי מחיק.

תהליך היישום של MagnetPaint
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

יש להקפיד לצבוע בטמפרטורה חיצונית מעל  10מע' ולחות מקסימלית של 80%
לפניי הצביעה ,יש להכין את פני השטח .להסיר קילופי צבע ,להשלים באמצעות מרק שפכטל וללטש.
יש לצבוע את הקיר בשכבת פריימר כדי להבטיח מראה אחיד ,היצמדות חזקה של  MagnetPaintוכדי לאפשר
הצמדה והסרה של מגנטים מבלי חשש ששכבת הצבע תתנתק
יש לערבב היטב את  MagnetPaintעד לקבלת אחידות בגוון ומרקם אחיד
לאחר ייבוש מוחלט של שכבת הפריימר ,ניתן ליישם את  MagnetPaintבאמצעות רולר .סיבים קצרים למראה
חלק וסיבים ארוכים למראה מחוספס
רצוי ליישם לפחות  2-3שכבות .לקבלת מראה חלק ניתן להוסיף שכבה נוספת ולאחר היישום שלה ,ללטש עם נייר
עדין את פני השטח
יש להקפיד להמתין לפחות  4שעות לייבוש בין שכבה לשכבה .זמן הייבוש יכול להשתנות בהתאם לתנאי האקלים.
ליטר אחד של צבע  MagnetPaintהינו בעל כושר כיסוי ל  2מ"ר
למראה סופי ,ניתן להשאיר את התוצאה שהתקבלה או לצבוע ע"ג  MagnetPaintכל צבע אחר שהוא .ניתן גם
להדביק טפט.

PaintForPros
5ליטר

MagnetPaint
1ליטר

MagnetPaint
0.5ליטר

סט  4מגנטים Ultra Strong

סט  4מגנטים Ultra Strong

מראה נעץ :מוכסף

קוטר  23מ"מ :מוכסף

כושר אחיזה:
• עד  9גיליונות 80 4Aגר' על MagnetPaint
•  17+גיליונות 80 4Aגר' על לוח מתכת.

כושר אחיזה:
• עד  14גיליונות 80 4Aגר' על MagnetPaint
•  30+גיליונות 80 4Aגר' על לוח מתכת.

סט  4מגנטים Multi Color

סט  4מגנטים Ultra Strong

מראה נעץ :צבעוני שקוף

קוטר  29מ"מ :מוכסף

כושר אחיזה:
• עד  4גיליונות 80 4Aגר' על MagnetPaint
•  7+גיליונות 80 4Aגר' על לוח מתכת.

כושר אחיזה:
• עד  19גיליונות 80 4Aגר' על MagnetPaint
•  40+גיליונות 80 4Aגר' על לוח מתכת.

סרט מגנטי  3מטר
•
•
•
•

סט  4מגנטים Super Strong
קוטר  37מ"מ :כחול אדום לבן
כושר אחיזה:
• עד  14גיליונות 80 4Aגר' על MagnetPaint
•  30+גיליונות 80 4Aגר' על לוח מתכת.

רוחב  1.25ס"מ
מתאים מאוד להצמדת תמונות
לשימוש על קיר צבוע MagnetPaint
לשימוש על לוח מתכת

מתאים מאוד לכיתות לימוד ,חדרי ישיבות ,חדרי ילדים
לקבלת לוח מחיק מגנטי ,ניתן ליישם את  SketchPaintמעל MagnetPaint
צבע  SketchPaintמאפשר להפוך כל קיר או משטח
אחר ללוח מחיק.
לאחר יישום הצבע ניתן לרשום ,לצייר על גבי הקיר
באמצעות צבעים וטושים מחיקים ולהסיר אותם בקלות.
 SketchPaintהופך את קירות הבית ,כיתת הלימוד או
חדר הישיבות ללוח כתיבה שימושי ,יצירת וחדשני.
צביעת הקיר ב  SketchPaintמאפשרת להחליף את
העיצוב לעיתים קרובות ,לרענן ולייצר בכל פעם עניין
מחדש.
צבע ה  SketchPaintמגיע בגוון לבן ,במארז משולב
של מקשה ( )Aוצבע ()B
שילוב של צביעה עם  MagnetPaintמתחת לשכבה
של  SketchPaintתשדרג את התוצאה המתקבלת
ותהפוך את הקיר/המשטח הצבוע ללוח מגנטי מחיק.

תהליך היישום של SketchPaint

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

יש להקפיד לצבוע בטמפרטורה חיצונית מעל  10מע' ולחות מקסימלית של 80%
לפניי הצביעה ,יש להכין את פני השטח .להסיר קילופי צבע ,להשלים באמצעות מרק שפכטל וללטש בעדינות
יש להביא את פני השטח למצב כמה שיותר חלק על מנת לאפשר כתיבה על המשטח שיתקבל לאחר הצביעה
יש להקפיד להשתמש בכלים ומברשות צביעה נקיים
יש לצבוע את הקיר בשכבת פריימר כדי להבטיח מראה אחיד והיצמדות חזקה של SketchPaint
יש להפריד את הטבעת שאוחזת את שני המכלים ,להוסיף את חומר ( Aמקשה) לחומר ( Bצבע) ולערבב היטב בין
החומרים עד לקבלת מרקם אחיד
לאחר ייבוש מוחלט של שכבת הפריימר ,ניתן לצבוע את  SketchPaintבאמצעות רולר .יש להקפיד ליישם את
הצבע לא יאוחר מ  45דקות לאחר פתיחת המקשה וערבוב בין החומרים.
ליטר אחד של צבע  SketchPaintהינו בעל כושר כיסוי ל  6מ"ר
יש להמתין לפחות  7ימים לייבוש מלא ,לפני שרושמים על גבי המשטח הצבוע .זמן הייבוש יכול להשתנות בהתאם
לתנאי האקלים.

1 SketchPaintליטר

0.5 SketchPaintליטר

סט רישום מלא SketchKit
המארז מכיל:
•
•
•

טוש מחיק אדום כחול ירוק שחור
עובי  -/+ 2מ"מ
תרסיס ניקוי המיועד לשימוש ע"ג לוח מחיק
מטלית ניקוי ייחודית לשימוש ע"ג לוח מחיק

סט  4צבעים SketchMarker
מארז טוש מחיק אדום כחול ירוק שחור
•
•
•

עובי  -/+ 1מ"מ
מחיק – לאחר ייבוש ,ניתן להסרה
מיועד לשימוש ע"ג לוח מחיק צבוע

