
Instruções da
Chameleon FinelinersTM  



Possui uma ponta fina 
com revestimento 
metálico com precisão 
japonesa de 0,3 mm 
para uma escrita 
extremamente suave

Design ergonômico

Tinta à prova de 
ressecamento à base 
de água

•

•

•

Ideal para escrever, 
colorir, desenhar, 
diários e planners

TINTAS PATENTEADO

SISTEMA DE DUASHÁ 
TINTA NAS 
CANETAS

E NAS 
TAMPAS

Escreva, desenhe e pinte como ninguém mais! 



Tantas maneiras de usar!

Faça várias misturas de cores!  3

Troque as tampas para misturar 
as cores!2

Use como uma caneta de ponta
fina comum!1



30  S.

ou você pode encher demais a caneta 
com a tinta que está na tampa!

NÃO deixe as 
pontas da caneta em 
contato por mais de
30 segundos!

*Tempos estimados de contato entre pontas. Os resultados podem
 variar conforme as combinações de cores

10 S.

5 S.

3 S.

1 S.

Como funciona: Quanto maior o tempo de 
contato entre as pontas, mais tempo durará 
a mistura!*



TMChameleon Art Products,  Chameleon FinelinersTM é uma marca comercial ou marca registrada da Laja Materials, protegidas por patentes internacionais
e solicitações de patentes.  ©2019 Todos os Direitos Reservados.

Dê uma olhada em toda nossa linha de produtos de arte inovadores.
chameleonartproducts.com

Removível de vários tipos de tecido.

A tampa não está transferindo tinta? Basta “recarregar". Recomendamos 
a “recarga” ocasional de suas tampas Chameleon Fineliner. Para 
recarregar, certifique-se de que a tampa e a caneta sejam da mesma 
cor. Coloque a caneta de cabeça para baixo (tampa na parte inferior). 
Deixe por pelo menos 15 minutos - em seguida comece a criar!       

Após o primeiro uso - Guarde as Chameleon Fineliners na horizontal, mas 
você também pode guardar suas canetas de cabeça para baixo para 
continuar carregando as tampas!

Sempre guarde a caneta junto com a tampa da mesma cor. Com a 
tinta à prova de ressecamento da Chameleon a caneta pode ficar 
destampada por até 2 dias e a tinta não resseca.

   Sempre Sempre use toda a   
   mistura de tinta das pontas   
   das canetas antes de    
   tampá-las novamente para 

O que fazer e o que não fazer


