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VPRAŠANJA IN PREDLOGI 
Naše kupce izjemno cenimo, zato je pomembno, da ste z izdelkom zadovoljni. Če imate kakršnekoli predloge 
ali vprašanja ali če v kompletu manjkajo deli oziroma so okvarjeni, vas prosimo, da se obrnete na našega 
distributerja: Singa d.o.o., Slovenčeva 24, 1000 Ljubljana; telefon: 0590 444 60; e-mail: info@singa.si. Lahko 
pa kontaktirate tudi naš oddelek za podporo kupcem: e-pošta: infodesk@4M-IND.com, faks: (852) 25911566, 
tel.: (852) 28936241, spletna stran: WWW.4M-IND.COM

HRANILNIK - SOVICA

A. VARNOSTNI NAPOTKI
1. Pred začetkom preberite ta navodila.
2. Priporočamo pomoč in nadzor odrasle osebe. 
3. Primerno za otroke nad 8 let. 
4. Komplet in končni izdelek vsebujeta majhne delce, ki lahko povzročijo zadušitev. Hranite izven dosega otrok, mlajših od 3 let.
5. Po barvanju si umijte roke.

B. OPOMBE
Delajte na trdni, ravni površini in skrbite za čisto in urejeno delovno okolje.

C. VSEBINA 
1 glinen hranilnik, 1 komplet barv, 1 čopič in 1 izvod podrobnih navodil.

D. VZORCI IN BARVE 
• Preden začnete barvati, svojo zamisel s svinčnikom skicirajte na hranilnik. Za vzorce uporabite svojo domišljijo ali pa se zgledujte po slikah na embalaži. 
• Pred odprtjem barve dobro pretresite. Če na površju barve opazite bistro tekočino, barvo premešajte z zobotrebcem ali konico čopiča. 
• Pred prehodom na drugo barvo čopič vedno operite v vodi in ga osušite s papirnato brisačo. 
• Za več barv si pomagajte s spodnjimi nasveti: 

zelena = rumena + modra   oranžna = rumena + roza 
svetlo roza = roza + bela   citronsko zelena = rumena + malo modre  
svetlo modra = modra + bela   rjava = roza + rumena + malo modre
turkizna = modra + bela + malo rumene 
    

• Najboljše rezultate boste dosegli z več plastmi barve, vendar morate počakati, da se prva plast posuši, preden nanesete novo. Lažje je barvati s 
temnejšo barvo po svetli površini kot obratno. 
• Pred mešanjem ali nanašanjem nove barve vedno operite čopič. Za ta namen si pripravite kozarček z vodo. Smiselno je tudi, da barve mešate na paleti. 
Po uporabi pokrovčke barv tesno zaprite, da se barva ne posuši. Če se barva posuši, jo razredčite z nekaj kapljami vode. 
• Barvi lahko dodate tudi kapljico sredstva za pomivanje posode in premešate. Barva se bo tako bolje oprijemala površine.

STARŠI: PREDEN SVETUJETE OTROKOM, 
PREBERITE NAVODILA

OPOZORILO:
NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi delci.
Ni primerno za otroke do 3 let.


