
FEUCHTMANN Infant Art Impression Basic (kód výrobku: FE6280820) 

 

             Podrobný návod k použití: 

Děkujeme, že jste si koupili výrobek od společnosti FEUCHTMANN. 
Použijte ho k vytvoření krásných a trvalých vzpomínek. Jen pět kroků k 
dokonalému výsledku! 

Krok 1: Umístěte modelovací hmotu na karton nebo pevný papír.  

Krok 2: Tlačte a válejte na požadovaný tvar pomocí válečku a nástrojů. 

Pokud je to nutné, vyhlaďte vzduchové bubliny pomocí prstů. 

(Nezapomeňte na zadní stranu). Hloubka minimálně 5-10 mm!  

Krok 3: Okraje upravte pomocí nástrojů nebo ručně, pomocí mokrého 

prstu, aby se vyrovnaly všechny trhliny.  

Krok 4: Vtlačte ruku nebo chodidlo rovnou do hmoty. U malých dětí 

stiskněte jednotlivé prsty nebo prsty samostatně, protože nejsou 

dostatečně silné, aby se samy otiskly. Ozdobte podle potřeby psaním nebo 

vzorem (nemalujte na hmotu, dokud není zcela suchá), můžete udělat otvor 

pro zavěšení odlitku.  

Krok 5: Nechte vytvrdnout na kartonu či pevném papíře na suchém místě 

při pokojové teplotě po dobu nejméně 12 hodin na obou stranách. Nebo 

vysušte v troubě po dobu jedné hodiny při 50 ° C. Při sušení občas obraťte. 

Obtisky pak mohou být světle vymalovány (například pomocí barev 

KLECKSI). 

Barvy mohou během sušení mírně vyblednout. K odstranění nečistot 

nechte hmotu uschnout, to umožňuje snadné odstranění zbytků. Po práci 

modelovací hmotu vždy dobře uzavřete do vzduchotěsné nádoby nebo 

sáčku. 

 

VAROVÁNÍ: Toto není hračka. Vyhovuje požadavkům normy EN 

71 a směrnice o bezpečnosti hraček. Změny barev a technického provedení 

vyhrazeny. 

 

 

            Podrobný návod na použitie: 

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok od spoločnosti FEUCHTMANN. Použite 
ho k vytvoreniu krásnych a trvalých spomienok. Len päť krokov k 
dokonalému výsledku! 

Krok 1: Umiestnite modelovacie hmotu na kartón alebo pevný papier. 

Krok 2: Tlačte a váľajte na požadovaný tvar pomocou valčeka a nástrojov. 
Ak je to potrebné, vyhlaďte vzduchové bubliny pomocou prstov. 
(Nezabudnite na zadnú stranu). Hĺbka minimálne 5-10 mm! 

Krok 3: Okraje upravte pomocou nástrojov alebo ručne, pomocou mokrého 
prsta, aby sa vyrovnali všetky trhliny. 

Krok 4: Vtlačte ruku alebo chodidlo rovno do hmoty. U malých detí stlačte 
jednotlivé prsty alebo prsty samostatne, pretože nie sú dostatočne silné, 
aby sa samy vytlačili. Ozdobte podľa potreby písaním alebo vzorom 
(nemaľujte na hmotu, kým nie je úplne suchá), môžete urobiť otvor pre 
zavesenie odliatku. 

Krok 5: Nechajte vytvrdnúť na kartóne alebo pevnom papieri na suchom 
mieste pri izbovej teplote po dobu najmenej 12 hodín na oboch stranách. 
Alebo vysušte v rúre po dobu jednej hodiny pri 50 ° C. Pri sušení občas 
obráťte. Obtlačky potom môžu byť svetlo vymaľované (napríklad pomocou 
farieb KLECKSI). 

 
Farby môžu počas sušenia mierne vyblednúť. Na odstránenie nečistôt 
nechajte hmotu uschnúť, to umožňuje jednoduché odstránenie zvyškov. Po 
práci modelovacie hmotu vždy dobre uzavrite do vzduchotesnej nádoby 
alebo vrecka. 

 

                  VAROVANIE: Toto nie je hračka. Vyhovuje požiadavkám normy 
EN 71 a smernice o bezpečnosti hračiek. Zmeny farieb a technického 
prevedenia vyhradené. 


