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D. КЕРІВНИЦТВО І ПОРАДИ ФАРБУВАННЯ

Використовуйте власну кольорову гаму або зверніться до ілюстрацій, як показано на упаковці 
для ідей. Дотримуйтесь інструкції щодо змішування кольорів нижче, щоб отримати більше 
кольорів. Деякі з наведених нижче посібників можуть не застосовуватися до вашого набору, 
якщо потрібні кольори не включені.

� Зелений = �Жовтий + � Синій � Рожевий = � Червоний +    Білий 

� Помаранчевий  = �Жовтий + � Червоний

� Пурпурний  = � Синій + � Червоний

� Голубий = � Синій +       Білий 

� Лайм = 
� Жовтий +        трохи Голубого

� Коричневий  = � Червний + � Жовтий+     трохи Чорного

Змішайте кольори з білим і чорним, щоб вони виглядали відповідно світлішими або темнішими. Не 
змішуйте занадто багато кольорів разом, оскільки це зробить кінцевий колір брудним. Для 
найкращих результатів нанесіть більше одного шару фарби, але дочекайтеся, коли перший шар 
висохне, перш ніж наносити другий шар. Фарбувати темнішим кольором оп світлішим кольоровим 
фоном завжди легше, ніж зворотно. Завжди мийте пензлик для фарби перед змішуванням або 
нанесенням нового кольору. Приготуйте для цього невелику чашку води. Також непогана ідея 
використовувати змішувальний лоток для змішування фарб. Щільно закрийте кришку горщика, 
щоб фарба не пересохла. Якщо фарба стане сухою, розведіть її кількома краплями води. Ви 
також можете додати до фарби невелику краплю миючого засобу для миття посуду і перемішати 
її. Це допоможе фарбі краще прилипати до поверхні.

Е. Поради по утилізації 
Допоможіть зберегти наше середовище, не викидайте невикористані матеріали. Збережіть їх для 
подальшого використання. Пензлі і фарбою можна було б використовувати для  більшості 
ремісничих проектів вдома та в школі.  Пластикова форма може бути використана для 
необмежену кількість разів. 

F. Запитання і коментарі

Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас. 
Якщо у вас є коментарі або питання, або ви виявите, що будь-які частини цього 
комплекту відсутні або несправні, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашого 
дистриб'ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану на упаковці. Ви також 
можете зв'язатися з нашою групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (044) 
465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua
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Кращі гіпсові комплекти  
Ми продовжуємо виробляти кращі комплекти для лиття 
гіпсом та набори для розмальовування. Ми не тільки 

забезпечуємо кращу якість акрилових фарб і гіпс, який 
легко замішується, ми також надаємо широкий вибір 

цікавих форм. Кожен комплект може бути цікавим для 
всієї родини. Зберіть всі комплекти і зробіть красиві 

магнітики для холодильника або привабливі значки! Це 
чудові дрібнички, щоб дарувати і отримувати в 

подарунок. Зробіть одну сьогодні! 
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� Брюза = � Синій + OБілий + • трохи Жовтого 

�

•

Збери

колекцію
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