
Neon Pop Spray 150ml

• Nopeasti kuivuva, värikäs ja kirkas maali

• Askarteluun ja koristemaalaukseen, myös sabluunan kanssa

• Saatavana 4 eri mattapintaista neon värisävyä

• Sopii erinomaisesti puulle, metallille, keramiikalle ja monille 

muille materiaaleille

• TOY SAFE-sertifioitu

• Vain sisäkäyttöön

littlestars.fi colornova.fi rustoleum.fi

Rust-Oleum Little Stars Neon Pop Spray 

on korkeatasoinen, nopeasti kuivuva 

spray, joka on tarkoitettu käytettäväksi 

useimmille pinnoille sisätiloissa.



Neon Pop Spray 150ml

Rust-Oleum Little Stars Neon Pop Spray on 

korkeatasoinen, nopeasti kuivuva spray joka on 

tarkoitettu käytettäväksi useimmille pinnoille vain 

sisätiloissa. Eurooppalaisen lelujen 

turvallisuusstandardin EN 71-3 mukainen, 

turvallinen lapsille. Erinomainen vaihtoehto lasten 

lelujen ja tarvikkeiden maalaamiseen.

Little Stars Neon Pop 

Sprayn lisäksi tarvitset: 

• Maalarinpesuainetta

Riittoisuus:

Noin 0,75m²/purkki*

Kuivumisaika:

• Kosketuskuiva 15 min 

kuluttua

• Päälle maalattavissa 

20h kuluttua

Pakkauskoko:150ml
Esikäsittely: Varmista, että pinta on siisti, kuiva ja 

puhdas irtonaisista maalihiukkasista, ruosteesta, 

vahasta, öljystä ja rasvasta. Hio maalattuja pintoja 

kevyesti 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: Vain sisäkäyttöön. Tuote ei peitä tahroja. 

Pohjamaalaa sopivalla peittävällä pohjamaalilla pinnat, 

joilla tahrat tai oksankohdat voivat haitata. 

Värivoimakkuus saattaa haalistua pitkäaikaisessa 

voimakkaassa auringonpaisteessa. Teknisistä syistä 

painetut värit voivat erota varsinaisista väreistä.

* 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.

Maahantuoja ja markkinoija Colornova Oy
info@colornova.fi / 010 321 0540
colornova.fi / rustoleum.fi

Värisävyt:

Auringonsäde

Lentävä lohikäärme

Tanssiva kukka

Mystinen liekki


