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   תה מסיבת ערכת

  לצביעה מפורצלן

TEA SET PAINTING -04541 

 

  .למען נוחיות הקריאה התרגום בלשון זכר אך מכוון לשני המינים במידה שווה: הערה

 

A. הוראות בטיחות  

 .יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה .1

  .השגחת וסיוע מבוגר מומלצים .2

 .8ערכה זה מיועדת לילדים מעל גיל  .3

. ה והמוצר המוגמר כוללים חלקים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשה בהם שימוש לא נכוןהערכ .4

 .ומטה 3שמור הרחק מילדים בני 

 .שטוף ידיים לאחר צביעה .5

  

B. הערות 

 .יש לעבוד על משטח שטוח ויציב ולנסות לשמור על האזור מסודר ונקי .1

שאיר כתמים עדינים על הבגדים גם צבע יבש עלול לה. שטוף מיידית, אם הבגדים הוכתמו בצבע .2

 .לבש סינר או בגדי עבודה ישנים במידת הצורך. לאחר שטיפתם

C. מרכיבים 

 1, )סטים של ספלי תה קטנים וצלוחיות 4, קנקן תה 1כולל (, ערכת מסיבת תה מפורצלן בשלושה חלקים

  .צועת צבעמברשת צבע ור, )מ"ס 6-מ ל"ס 3גדלים נעים בין גובה (קערת סוכר  1, בקבוק חלב

  

  

יש לקרוא את כל ההוראות : להורים

.לפני מתן הנחיות לילדיכם  

:אזהרה  

לא  . חלקים קטנים -סכנת חנק
.3מיועד לילדים מתחת לגיל   

סט הגשת התה הצבוע הוא למשחק 
לא מיועד להגשת אוכל . בלבד
.אמיתי  



D. עיצוב וצביעה 

לתוצאות הטובות ביותר הוסף . השתמש במערך צבעים משלך או פנה לאיור המוצג על האריזה  .1

. יותר משכבה אחת של צבע אך חכה להתייבשות השכבה הראשונה לפני הוספת השכבה השנייה

ל גם להוסיף תוכ. תמיד קל יותר לצבוע בצבע כהה יותר על רקע צבע בהיר יותר מאשר בסדר הפוך

זה יעזור לפעולת הצביעה  על המשטח . טיפה קטנה של נוזל שטיפת כלים לצבע ולערבב אותה

חלק . (עקוב אחר מדריך ערבוב הצבעים למטה כדי להפיק יותר צבעים). בעיקר במשטחי פלסטיק(

   .           )מההנחיות הבאות אינן מתייחסות לערכה שלך אם הצבעים הדרושים אינם כלולים

+ אדום, אדום+קצת כחול + צהוב=חום,אדום+ כחול= סגול,אדום+ צהוב= כתום,כחול+ צהוב= ירוק

= טורקיז,קצת כחול+ צהוב= ירוק ליים, לבן+ כחול= תכלת,לבן+ אדום= ורוד   ,קצת שחור+ צהוב

ים ערבב את הצבעים עם לבן ושחור כדי לגרום להם להראות בהירים או כה. קצת צהוב+ לבן+ כחול

  .התוצאה עלולה להיראות עכורה. אל תערבב יותר מדי צבעים יחד. יותר בהתאמה

כדאי . הכן כוס מים קטנה למטרה זו. תמיד שטוף את המברשת לפני ערבוב או שימוש בצבע חדש .2

סגור את מכסי הדליים בחוזקה למניעת התייבשות . גם להשתמש במגש ערבוב לעירבוב צבעים

 .אותו עם מספר טיפות מים דלל, אם הצבע יבש. הצבע

 

E. כיצד לגרום לעיצוב להישאר לזמן רב 

ייתכן ותרצה לגרום , עם זאת. הצבע המצורף הוא צבע אקרילי חזק שהינו עמיד למדי לאחר התייבשותו

  :הוראות. זמן רב יותר על ידי אפיההישאר ללעיצוב ל

 .שעות 24אפשר לערכת התה להתייבש לחלוטין במשך  .1

דקות בחום  20-30אפה אותה למשך . על נייר אפייה ושים אותה בתנור קריר הנח את ערכת התה .2

 .C° 120-125 - של 

 .דקות לפני הוצאתה מהתנור 10אפשר לערכת התה להתקרר במשך  .3

  

יש תמיד להשתמש . מבוגר בזמן השימוש בתנור עזרת תנדרש:  זהירות

  .מגש האפיה \בכפפת אפייה בעת הוצאת ערכת התה מהתנור

  

  וטענות שאלות

 או ,שאלות או טענות לך יש אם .לנו חשוב זה ממוצר וסיפוקך כלקוח אותך מעריכים אנו

         ,   LIAחברת  - כתובתנו. איתנו קשר ליצור תהסס אל אנא ,פגום או חסר זו מערכה חלק מצאת אם

  , info@lia.co.il: עימנו באימייל קשר ליצור גם מוזמן אתה .46131' הרצליה ב 3194ד .ת

 . WWW.LIA.CO.IL  :אתר האינטרנט, 09-9502552: טלפון, 153-9-9502552: פקס

  

  

  

 

 

 


