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курка

С хартиеното тиксо обозначете мястото 
за боядисване върху повърхността. 

Използвайте найлона, за да избегнете 
нежелани оцветявания или накапване. 

Сложете си ръкавиците, за да 
предпазите кожата от допир с боята.

Загладете неравностите по повърхността 
с шкурката и почистете праха с 
леко навлажнена кърпа.

За видео инструкции посетете www.escreo.com

Количеството боя отговаря на 
желаната от вас площ 
(ни повече, ни по-малко)

(сега не е момента да пестите)

(бъдете концентрирани и не се разсейвайте)
(търпението е ценно качество)

(засечете с часовник/телефон или с каквото 
разполагате)

Боята не се разрежда 
(повярвайте ни)

Боята се бърка 5 минути! 

Боята трябва да се нанесе до 2 часа 
след смесване на двата компонента 

След обработка 
с грунд

След 3 дни започнете да пишете и 
рисувате

Двата компонента са в точно 
съотношение, смесва се цялото 
количество

НАЙ-ВАЖНОТО НАКРАТКО:

В КУТИЯТА ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

ПОДГОТВЕТЕ СЕ ДОБРЕ:

ПОДХОДЯЩИ ПОВЪРХНОСТИ ЗА ОСНОВА: ПРИЛОЖЕНИЯ:

свобода вдъхновениe

Латекс
или грунд
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Дърво Метал Други 
неабразивни
повърхности

На колона
На стена

В коридор
На бюро

На врата

В офиса

В училище
У дома

A може би вие 

имате по-добра 

идея?

Защото ви

щадим

Защото искамеда ви улесним!

В живота като цялотова правило важи!

Метална кутия
„Свобода“

Метална кутия
„Вдъхновение“

Ваничка

Валяк

Найлон

Ръкавици

Хартиено 

Бъркалка

Чет
ка

тиксо 



Escreo Atlaz
Лак против надраскванеза подготовка на основата

Метална боя за поставяне на магнити

Г

Смесете „Свобода“ с „Вдъхновение“

Разбъркайте 5 минути.

Боята се нанася на 2 слоя. Излейте част 
от боята във ваничката и започнете 
нанасянето на първия слой.

Нанасянето трябва да става плътно, с 
многократни движения на валяка на 
едно и също място.

След 40-60 минути (боята трябва да е 
суха на пипане) нанесете втория слой.

Лакът е еднокомпонентен.

Нанася се на 2 слоя.

Разбъркайте добре 
съдържанието на кутията.

Нанесете 1 слой лак.

След 30 мин нанесете втори слой.

Ако изпитване трудности с нанасянето или имате въпроси, не се колебайте да 
се свържете с Искрен Митев  на: iskren@escreo.com; +359 887 341  813
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ГрундВ
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Грундът  е еднокомпонентен.
Ако основата е цветна или е тъмна, е 
нужно ползването на грунд за избелване.

Разбъркайте добре съдържанието на 
кутията.

Нанесете 1 слой от грунда.

След 30 мин нанесете втория слой.

Ако върху грунда ще се нанася боя, уверете 
се, че той е напълно изсъхнал.

Боята е еднокомпонентна и е в 
гелообразно състояние; Разбъркайте 
я добре, докато се втечни.

Боята се нанася на 4 слоя; 
Нанесете първия слой плътно с 
валяка. 

Изчаквайте 30 мин след всеки слой 
или докато боята е суха на пипане.

Ако боята не е достатъчно течна, 
разбърквайте я добре преди всеки 
слой. 

След като нанесете и 4-те слоя, 
на другия ден зашкурете 
неравностите по боята.

Magnito работи с
неодимовимагнити!

Браво!

Ако над магнитната боя 
ще нанасяте Escreo, положете 1 слой грундза избелване.

Приключване!
Огледайте дали боята е нанесена 
равномерно.

След нанасяне на последната ръка, 
внимателно разлепете хартиеното тиксо. 

Поставете знак “ПАЗИ СЕ ОТ БОЯТА!”.

Уведомете всички заинтересовани, че 
трябва да се изчакат 3 дни преди да се пише
върху повърхността.

Препоръчително е да почиствате стената 
след интензивна употреба и да използвате
Escreo спрей за по-дълбоко почистване.
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Метална боя за магнитиБоя за писане и рисуване


