
POSCA
-MAALITUSSI

Ohjeet eri pinnoille

PUU Puhdista pinta, karhenna hieman tarvittaessa. Puupinnan 
huokoisuus vaikuttaa tarvittavaan kerrosmäärään. Ekstra-
suojan saat käyttämällä vesipohjaista vernissaa.

TEKSTIILI Pese tekstiilit pesuohjeen mukaan tai pyyhi pinta kostealla 
liinalla. Sujauta ohuen kankaan taustapuolelle suojapaperi. 
Saatat tarvita useamman kerroksen, riippuen tekstiilistä. 
Kiinnitä piirtojälki silittämällä tekstiilin taustapuolelta tai 
suojapaperin (vaikka leivinpaperin) läpi. Jos tekstiiliä ei voi 
silittää, voit käyttää hiustenkuivaajaa apuna. Puhalla 30cm 
päästä pienin pyörivin liikkein.

LASI Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Pelkät ääriviivat toimii 
parhaiten lasipinnalla, mutta värittäminenkin onnistuu. 
Täytä mahdolliset värittämisen jälkeen jäävät tyhjät 
kohdat "tuputtamalla" kynää, niin et vahingossa raaputa 
pois edellistä kerrosta. Väri pyyhkiytyy työvaiheessa pois 
pelkällä vedellä, joten voit helposti korjata työtäsi. Kiin-
nitä työ vesipohjaisella vernissalla. Suihkuta kaksi kerros-
ta hitain pyörivin liikkein 30cm päästä. Koristelun jälkeen 
lasiesine ei ole enää elintarvikekelpoinen, älä siis käytä 
kosketuksissa ruoka-aineisiin. Fiksoidun lasipinnan voi 
pestä vain kylmällä vedellä.

MUOVI Pinnan tulee olla pölytön ja rasvaton. Kiinnitä 
vesipohjaisella vernissalla: kaksi kerrosta 30cm päästä 
hitain pyörivin liikkein.

PAPERIPILVI  ©



Pinnan tulee olla pohjustettua, pohjusta 
tarvittaessa gessolla. Erillistä kiinnittämistä ei 
tarvita. Erittäin pitkän säilyvyyden saa 
vesipohjaisella vernissalla.

TAULUP OHJAT

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Mahdollinen 
lasite vaikuttaa kuivumisaikaan ja imevyyteen, 
sillä lasittamaton pinta kuivuu nopeammin 
mutta imee enemmän väriä. Pinnoitetun 
keramiikan piirtojälki kiinnitetään 
vesipohjaisella vernissalla: kaksi kerrosta 30cm 
päästä pyörivin liikkein. Pinnoittamaton, 
huokoinen keramiikka: lämmitä uunissa hitaas-
ti 220°C, sammuta uuni ja jätä esine uuniin 
jäähtymään. Posliiniesineiden koristelut voi 
kiinnittää uunissa, mutta vain 160°C ja korkein-
taan 45 minuuttia. Voit myös käyttää 
vesipohjaista vernissaa lasittamattomalle 
keramiikalle. Tällöin pinnan voi pestä vain 
kylmällä vedellä. Koristelun jälkeen keraamin-
en esine ei ole enää elintarvikekelpoinen, eikä 
sitä tule käyttää ruoan kanssa.

KERAMIIKKA
& SAVI

PAPERI &
KARTONKI

Alustan tulee olla pölytön. Erillistä kiinnit-
tämistä ei tarvita. Erittäin pitkän säilyvyyden 
saa vesipohjaisella vernissalla.

METALLI

MINERA ALIT
(KIVI,  BETONI)

Pinta ei saa olla märkä, likainen tai rasvainen. 
Piirtojälki on pysyvää huokoisella metallipin-
nalla ja poispyyhittävissä sileältä pinnalta. 
Kiinnitä työsi vesipohjaisella vernissalla, 
varsinkin jos tarkoitus on säilyttää esinettä 
ulkona. Suihkuta 2-3 kerrosta 30cm päästä 
hitain pyörivin liikkein.

Puhdista pinta kostealla liinalla. Pinnan huokoi-
suus vaikuttaa kuivumisaikaan ja imevyyteen. 
Kiinnittää työ vesipohjaisella vernissalla, 
varsinkin jos säilytät esinettä ulkona. Suihkuta 
kaksi kerrosta 30cm päästä hitain pyörivin 
liikkein.
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