Gebruiksaanwijzing voor
Chameleon Fineliners
TM

Schrijf, teken en kleur als nooit tevoren!
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Ideaal voor
schrijven, kleuren
en tekenen.
• Een fijne en in metaal
gevatte Japanse
precisiepunt van 0,3
mm voor een
supercomfortabele
schrijfervaring
• Ergonomisch design
• Op basis van water en
sneldrogend

Uiterst veelzijdig!
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Gebruik ze als een gewone
fineliner!
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Verwissel de doppen om
kleuren te mengen!

Combineer meerdere
kleuren!

Hoe te gebruiken: Hoe langer de combinatie
van de dop en de stift, hoe meer de kleuren
zich gaan mengen.*
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* Geschatte inbrengtijden. Resultaten zijn afhankelijk van
kleurcombinaties

De inkt mag NIET
langer dan 30
seconden in de stiften
ingebracht worden!

30 S.
De originele kleur van de stift kan anders
vermengen met de inkt in de dop.

Gebruiksregels
Bewaar de juiste kleurdop altijd op de juiste kleurstift. Dankzij de
dry-safe inkt van Chameleon kan de dop maximaal 2 dagen van
de stift blijven zonder dat de inkt uitdroogt.
Verwijder een gemengde
kleur altijd uit de stiftpunten
voordat de dop er terug op gaat
en hij opgeborgen wordt.
Komt er niets meer uit de dop? Gewoon ‘bijvullen’. Wij adviseren de
Chameleon Fineliner-doppen regelmatig ‘bij te vullen’. Dit kan
eenvoudig door de juiste dop op de juiste stift te plaatsen en deze
onderseboven te zetten (dop aan onderzijde). Laat deze minste 15
min staan. Daarna kun je meteen terug aan de slag!
Berg de Chameleon Fineliners na het eerste gebruik plat
(horizontaal) op. U kunt uw stiften ook ondersteboven opbergen
om de doppen continu bij te vullen!
De kleuren laten geen permanente
vlakken achter op de meeste stoffen.

Bekijk ons volledige assortiment innovatieve kunstproducten.
chameleonartproducts.com
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