
 

ВЕСЕЛА МАСКА 

 

А. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ 

1. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію повністю, перш ніж використовувати продукт. 

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих. 

3. Цей комплект призначений для дітей старших 5 років. 

4. Не беріть матеріал до рота. 

Б. УВАГА 

Якщо одяг забруднився фарбою, виперіть його негайно. Суха фарба може залишати слабкі плями на одязі навіть 

після прання. Одягайте фартух або старий робочий одяг, якщо необхідно. 

В. ВМІСТ 

3 маски (довжина 16 см), 2 пензлика, 1 смужка з фарбами, 1 фарба, що світиться, 1 блиск, 1 трафарет і докладні 

інструкції. 

Г. ІНСТРУКЦІЇ 

1. Створіть власний дизайн. 

Створіть олівцем малюнок на плоскій поверхні маски. Ви можете звернутися за ідеями дизайну на пакувальній 

коробці. 

2. Будь ласка, зверніться до секції Д для підказок по розфарбовуванню. 

Увага: перед нанесенням фарби використовуйте шматок тканини, щоб запобігти протіканню фарби через отвори 

для рота, очей і носа. Це допоможе запобігти намоканню внутрішньої сторони маски від свіжої фарби.  

3. Зробіть так, щоб вона світилася і іскрилася 

Підсвітіть розфарбовану маску клеєм і фарбою, що світяться. Ви можете використовувати трафарети, щоб отримати 

бажані малюнки.  

Д. КЕРІВНИЦТВО ПО ЗМІШУВАННЮ КОЛЬОРІВ І ПІДКАЗКИ ДЛЯ РОЗФАРБОВУВАННЯ 

Дотримуйтесь керівництва зі змішування кольорів, наведеного нижче, щоб отримати додаткові кольори. Деякі з 

наступних опцій не можуть бути використані, якщо у ваш комплект не входять необхідні кольори. 

рожевий = червоний + білий, 

фіолетовий = синій + червоний, 

блакитний = синій + білий, 

бірюзовий = синій + білий + трохи жовтого, 

зелений = жовтий + синій, 

помаранчевий = жовтий + червоний, 

лимонний = жовтий + трохи синього, 

коричневий = жовтий + трохи синього + червоний. 

Завжди мийте пензлі перед змішуванням або нанесенням нового кольору. Підготуйте невелику склянку води для 

цієї мети. Чудовою ідеєю буде також використання лотка для змішування фарб (палітри). Закривайте щільно 

кришки контейнерів, щоб запобігти висиханню фарби. Якщо фарба висохла, розведіть її декількома краплями 

води. 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні деталі. Не 

для дітей віком до 3 років. 

 



Світіння - після того як маска буде розфарбована оригінальними кольорами, підсвітіть деякі деталі фарбою, що 

світиться. Вони будуть світитися в темряві, наче диво. Експериментуйте, змішуючи фарбу, що світиться з фарбами 

інших кольорів. Це додасть фарбі, що світиться кольоровий відтінок.  

Як зробити, щоб вона світилася? 

Освітіть маску кімнатним світлом або світлом ліхтарика протягом хвилини. Вимкніть світло і спостерігайте її 

світіння, наче чарівне! При необхідності повторно висвітлюйте маску, і вона буде світитися знову і знову. Веселощі 

із маскою, що світиться в темряві необмежені, просто увімкніть свою уяву!  

Е. ПОРАДИ З ПОВТОРНОЇ ПЕРЕРОБКИ 

Допоможіть зберегти навколишнє середовище, не викидайте невикористані матеріали. Зберігайте їх для 

використання у майбутньому. Пензлі і фарби можуть стати у нагоді для інших промислових проектів дома або в 

школі. 

 

 

 

Питання і коментарі 
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас. Якщо у вас є коментарі або 
питання, або ви виявите, що будь-які частини цього комплекту відсутні або несправні, будь ласка, не соромтеся 
звертатися до нашого дистриб'ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану на упаковці. Ви також можете 
зв'язатися з нашою групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (044) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua 


