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Κατασκευή κεραμικών μαγνητών
Α. Μηνύματα Ασφαλείας
1.Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε.
2.Συνίσταται βοήθεια και επίβλεψή από ενήλικα.
3.Προορίζεται για παιδιά ηλικίας άνω των 8.
4.Αυτό το σετ καθώς και το ολοκληρωμένο προϊόν του περιέχουν μικρά κομμάτια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν
πνιγμό εάν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα. Κρατείστε το μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.
5.πλύνετε τα χέρια σας μετά το βάψιμο.
«Προσοχή! Το παιχνίδι αυτό περιέχει μαγνήτες ή μαγνητικά εξαρτήματα. Οι μαγνήτες, αν προσκολληθούν μεταξύ
τους ή με μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο ανθρώπινο σώμα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.
Σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής μαγνητών, πρέπει να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.»
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Πάντα να εργαζεστε σε μια στερεη, επίπεδη επιφάνεια εργασίας και να προσπαθήτε να κρατάτε την περιοχή
τακτοποιημένη και καθαρή.
C. Περιεχόμενα
Περιέχει 10 πλακάκια, πλαστικούς μαγνήτες, 1 χρώμα, ένα πινέλο και λεπτομερής οδηγίες.
D. Σχεδιασμός και βάψιμο
1. Σχεδιασμός
Χρησιμοποιήστε ένα μολύβι για να χαράξετε ελαφρά ένα μοναδικό σχέδιο πάνω στο πλακάκι σας πριν το βάψετε.
Φτιάξτε το δικό σας σχέδιο χρησιμοποιώντας την φαντασία σας ή πάρτε ιδέες από την φωτογραφία που υπάρχει
στην συσκευασία.
2. Βάψιμο
Αφού βάψετε, αφήστε το πλακάκι να στεγνώσει. Λογικά χρειάζεται περίπου μια ώρα για να στεγνώσει εντελώς.
3. Μεταρέποντας το σε μαγνητάκι για το ψυγείο.
Βγάλτε το προστατευτικό στο πίσω μέρος του πλαστικού μαγνήτη. Κολλήστε τον πλαστικό μαγνήτη στο πίσω μέρος
του πλακακιού. Πιέστε την επιφάνεια του μαγνήτη για να βεβαιωθείτε ότι ο μαγνήτης έχει κολλήσει σταθερά πάνω στο
πλακάκι. Τώρα έχετε το δικό σας μαγνητάκι για το ψυγείο.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ
Ακολουθήστε τον οδηγό ανάμιξης χρωμάτων παρακάτω για να φτιάξετε περισσότερα χρώματα. Μερικοί από τους
παρακάτω οδηγούς μπορεί να μην αφορούν το δικό σας εξοπλισμό αν τα απαιτούμενα χρώματα δεν περιέχονται.
Πράσινο=κίτρινο+μπλέΜωβ=μπλέ+κόκκινο
Ροζ=κόκκινο+άσπροΠορτοκαλί=κίτρινο+κόκκινο
Μπλε του ουρανού=μπλέ+άσπροΑνοιχτό πράσινο=κίτρινο+λίγο μπλε
Τιρκουάζ=μπλέ+άσπρο+λίγο κίτρινοΚαφέ=κίτρινο+λίγο μπλέ+κόκκινο

A)Αναμίξτε τα χρώματα με άσπρο και μαύρο για να τα κάνετε να δείχνουν πιο ανοιχτά ή πιο σκούρα αντίστοιχα. Μην αναμίξετε
πάρα πολλά χρώματα μαζί γιατί το τελικό αποτέλεσμα θα δείχνει θαμπό.

B)Για καλύτερα αποτελέσματα, περάστε πάνω από ένα στρώμα μπογιάς αλλά περιμένετε μέχρι το πρώτο στρώμα να είναι εντελώς

στεγνό μέχρι να περάσετε το δεύτερο. Είναι πάντα ευκολότερο να βάφετε ένα πιο σκούρο χρώμα πάνω σε ένα πιο φωτεινό φόντο
παρά το αντίθετο.
Γ)Πάντα να πλένετε το πινέλο σας πριν αναμίξετε ή περάσετε ένα καινούριο χρώμα. Ετοιμάστε ένα μικρό κύπελλο με νερό για αυτό
το σκοπό. Είναι επίσης καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε ένα καβαλέτο για να αναμιγνύετε τις μπογιές. Κλείστε τα καπάκια σφιχτά
έτσι ώστε να μην ξεραθεί η μπογιά. Εάν η μπογιά ξεραθεί, αραιώστε την με μερικές σταγόνες νερό.
Δ)Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια μικρή σταγόνα απορρυπαντικού πιάτων στην μπογιά και να τα αναμίξετε. Αυτό θα βοηθήσε
ι την μπογιά να προσκολήθει καλύτερα στην επιφάνεια.

