


Genc:n Piirrä ja Pyyhi -maali on piirtoalustan toteuttamiseen tarkoitettu 
kaksikomponenttinen vesiohenteinen kirkas lakka. Tuotteen levitys on 

helppoa ja yksi tasainen maalauskerros riittää.  
Kuivumisen jälkeen voit käyttää piirtämiseen ja kirjoittamiseen siihen 

tarkoitettuja tusseja sekä pyyhintä. Genc:n Piirrä ja Pyyhi -maali 
soveltuu erinomaisesti sekä vanhoille että uusille maalatuille pinnoille 

(ei käsittelemättömille pinnoille).



Enää et tarvitse erillistä 
fläppi- tai valkotaulua 
kokoustiloihin tai kouluihin. 
Tai voit luoda alustan 
seinällesi, johon lapsesi 
voi piirtää. Voit muuttaa 
seinät, kaapit, pöydät ja 
ovet piirtoalustaksi.



•	Ei muuta pinnan väriä
•	Helppo pyyhkiä puhtaaksi
•	Luo paikka seinällesi, 

johon lapsesi voi piirtää
•	Ei tarvetta toimistojen tai 

koulujen tussitauluille
•	Ei enää tilaa vievää 

tussitaulua
•	Piirrä ja pyyhi, aina vaan 

uudestaan ja uudestaan
•	Käytä luovuuttasi, piirrä 

ja kirjoita seinille
•	Puuttuuko kotoasi 

jotain?  Voit tehdä 
keittiöön seinän, johon 
keräät ostoslistan. 
Tai voit maalata 
eteisen oven, johon 
merkitset muistutuksen 
kotiavaimesta. 
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Kaikki mitä tarvitset käsittelyyn, 
löytyvät Genc:n Piirrä ja Pyyhi 
-pakkauksesta.

Sinulla ei kulu aikaa työvälineiden 
hankkimiseen, ainoastaan valitset 
käsiteltävän pinnan.

Pakkaus sisältää:
  1 - Maalauslaatikko
  2 - G1 - lakka
  3 - G2 - kovete
  4 - Maalarinteippi
  5 - Tela
  6 - Hiomasieni
  7 - Kertakäyttökäsineet
  8 - Piirtotaulutussi
  9 - Piirtotaulupyyhin
10 - Puinen sekoitustikku  
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PIIRRÄ 
PYYHI
piirtoalustaksi
Mitä
Muuta
pöydät ja 
Kaikki
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käsittelyn
m2 
ja 
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gün day

Suojaa kätesi kertakäyttökäsineillä. Rajaa maalarinteipillä max 4 m2 alue. 

Kaada sekoitettu tuote maalauslaa-
tikkoon.

Levitä maali tasaisesti koko alueelle.

Sekoita yhtäjaksoisesti 
2 minuutin ajan sekoitustikulla.

Kastele tela läpikotoisin maalissa.

Mittaa maksimissaan 4 m2 
kokoinen alue ja rajaa se 
maalarinteipillä. Maalaa 
alue Piirrä ja Pyyhi -maalilla 
ja poista maalarinteippi 
välittömästi tai kuivumisen 
jälkeen (min 6 h). Kuivuttuaan 
seitsemän päivää, alue 
muuttuu pinnaksi, jolle voit 
piirtää ja pyyhkiä.  
Voit piirtää ja pyyhkiä yhä 
uudelleen ja uudelleen. Lisäksi 
pinta pysyy alkuperäisen 
värisenä. 

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet löydät 
laatikosta. 

Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Tepeören Kimya Sanayicileri 

Org. San. Böl., Tem Yanyol F1 Blok 
Tuzla	34956	İstanbul	Türkiye

Tel: +90 (216) 593 07 27
Fax: +90 (216) 593 18 50

www.kayalarkimya.com.tr

Kaada g2 -purkki g1 -purkkiin.

Käytä käsiteltyä aluetta piirtoalustana 
7 päivän kuivumisen jälkeen.

Skannaa QR -koodia
päästäkseni ohjeisiin

(englanniksi).


