
Glow in the Dark Spray 400ml

• Ihanteellinen lastenhuoneiden valokatkaisimiin, seiniin, 

lampun jalkoihin ja ovenlistoihin.

• Pimeässä hohtava maali

• Latautuu valolla ja hehkuu pimeässä 

• Soveltuu myös Halloween-pukuihin ja esityksiin

• Askarteluun ja koristemaalaukseen, myös sabluunan kanssa

• Hyväksytty lasten leluille

• Sisä- ja ulkokäyttöön

littlestars.fi colornova.fi rustoleum.fi

Rust-Oleum Little Stars Glow in the dark

spraymaalia voidaan käyttää erinomaisesti 

muoville, puulle ja metallille. Nopeasti kuivuva 

maali, joka latautuu valolla ja luo hehkuvan 

vaikutuksen pimeässä! Täydellinen valinta 

lastenhuoneisiin, käsitöihin ja koriste-esineisiin.



Glow in the Dark Spray 400ml

Rust-Oleum Little Stars Glow in the dark

spraymaalia voidaan käyttää erinomaisesti 

muoville, puulle ja metallille. Soveltuu mainiosti 

myös lastenhuoneiden tai leikkihuoneiden 

valokatkaisimiin, seiniin, lampunjalkoihin ja 

ovenlistoihin. Eurooppalaisen lelujen 

turvallisuusstandardin EN 71-3 mukainen, 

turvallinen lapsille. Little Stars Glow in the dark

spraymaali sopii sisä- ja ulkokäyttöön.

Little Stars Glow in the

dark sprayn lisäksi 

tarvitset: 

• Maalarinpesuainetta

Riittoisuus:

Noin 10m²/l per 

kerros*

Kuivumisaika:

• Kosketuskuiva 20 min 

kuluttua

• Päälle maalattavissa 

1h kuluttua. Vaatii 1-

2 kerrosta.

• Täysin kuiva 24h 

kuluttua

Pakkauskoko: 400ml

Esikäsittely: Paras lopputulos saadaan käyttämällä 

tuotetta valkoisella tai vaalealla pohjalla. Varmista, ettei 

pinnalla ole irtonaisia maalihiukkasia, ruostetta, vahaa, 

öljyä tai rasvaa. Hio maalatut pinnat hyvän tartunnan 

takaamiseksi. Suojaa ympäristö maalisumulta.

Käyttö: Ravista purkkia, kunnes sekoituskuula alkaa 

kilistä, minkä jälkeen jatka ravistamista vielä 1 min. 

ajan. Ravista säännöllisesti myös käytön aikana. Pidä 

purkki n. 30 cm:n päässä maalattavasta pinnasta ja 

suihkuta vakain edestakaisin, hieman limittäin liikkein. 

Parhaan tuloksen saat, kun pidät purkin samalla 

etäisyydellä pinnasta ja jatkuvassa liikkeessä. Suihkuta 

useampia ohuita kerroksia. Odota muutama minuutti 

kerrosten suihkuttamisen välillä.

Työvälineiden puhdistus: Käännä purkki käytön 

jälkeen ylösalaisin ja suihkuta 2–3 sek. ajan puhdistaaksesi 

suuttimen.

Rajoitukset: Tuote ei peitä tahroja. Pohjamaalaa 

sopivalla peittävällä pohjamaalilla pinnat, joilla tahrat tai 

oksankohdat voivat haitata.

* Riittoisuus voi vaihdella 
menetelmän, maalausnopeuden ja 
pinnan huokoisuuden mukaan.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän 
hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin 
käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat 
vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna 
erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia 
ei pidä käsittää takuuksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 08/2021.
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