
Armerina viltstiften & Armerina verf  aanbevelingen: 

 

Verdun de verf niet met water maar met Armerina medium. 

 

Gebruik voor het overnemen van uw tekening alleen speciaal vetvrij carbon (easyhobby 

artikel 111301)en teken met een hard potlood alleen de contouren van uw tekening. 

 

Voor het verkrijgen van een betere kleurvastheid kunt u uw gemaakte werkstuk enkele 

minuten in de magnetron zetten 

(8 tot 10 minuten op 500 watt) 

 

Laat uw werkstuk niet in warm water weken om te voorkomen dat de verf los komt. 

 

Wrijf of schuur nooit met een schuur- of pannensponsje over uw gemaakte afbeeldingen   

 

Armerina porseleinverf hoeft niet gebakken te worden, maar mag eventueel gebakken 

worden. 

(150 graden 35 minuten, koud in de oven - koud uit de oven) 

 

 

 

 



  
Bestemd voor het versieren van porselein en glas. 

Binnen 48 uur droog 

Bakken overbodig 

Mag in de afwasmachine (na ca een week drogen) 

Vorstgevoelig 

 

Voorbereiding van het werk: 
Het is aan te raden de ondergrond goed te ontvetten, bijvoorbeeld met spiritus of alcohol. 

Werk met schone handen en raak tijdens het werken de te beschilderen oppervlakte niet aan. 

 

Gebruik van een viltstift met klep: 

Viltstiften met klep zijn een speciaal soort viltstiften. 

Voor een optimaal gebruik en het beste resultaat is het aan te bevelen de onderstaande regels strikt in 

acht te nemen. 

 

Mengen van de verf: 

De ARMERINA is een complexe verfsamenstelling die perfect gemengd moet worden om het 

gewenste resultaat te verkrijgen. 

Daarom moet u de viltstift gedurende 15 seconden krachtig schudden alvorens aan het werk te gaan. 

U moet daarbij het balletje horen bewegen. 

Tijdens het werk moet u de viltstift ook geregeld schudden. 

 

De droge stift aan het schrijven brengen: 

Draai de viltstift met de punt naar beneden en druk twee hoogstens drie keer op de punt en wacht tot 

de verf verschijnt en de punt volledig bevochtigd is (dit duurt gemiddeld 30 seconden, maar hangt af 

van de kleur) Lukt het niet, weer opnieuw schudden. 

Na de punt van de stift bevochtigd te hebben, kunt u tamelijk lang doorwerken voor men opnieuw verf 

naar de punt toe te moet brengen. 

Als het niet nodig is, niet op de punt duwen, dan zou het systeem verstopt kunnen raken. 

Het is aan te raden de viltstift goed te sluiten wanneer u van kleur verandert. 

De viltstift is pas goed gesloten als u de dop een klik hoort geven 

 

De viltstift heeft een losse punt, die u kunt afnemen en met lauw water wassen als de punt per ongeluk 

toch uitgedroogd zou zijn. ( Zie: de tips om langer plezier van uw stiften te hebben.) 

Plaats de gewassen punt terug in de viltstift. 

 

Gebruik de viltstift als een potlood, met de punt naar beneden gericht. 

 

Correcties naast of op eerdere versieringen zijn achteraf altijd mogelijk. 

Na enkele minuten kunt u een laag bovenop een eerder aangebrachte laag aanbrengen (zorg wel dat de 

eerste laag droog is aan het oppervlak) 

 

De aangebrachte versiering is NIET krasvast (snijden met een mes is schadelijk voor de tekening) 

 

Na gebruik de dop goed sluiten en horizontaal bewaren. 

 

Onderhoud en reinigen van eventuele vlekken: 
Vlekken onmiddellijk reinigen met water 

Bij hardnekkige vlekken mag aceton gebruikt worden. 
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