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Pinty Plus Evolution kisokos  
Kreativpartner webáruház 

 
 
 

 
Kedves Kreatív Partnerünk, 
 
Örülünk, hogy érdeklődsz a kreatív alkotás világa iránt és szívesen olvasod 
bemutató anyagainkat. 
 
Igyekszünk mindig praktikus és hasznos alkotói tanácsokat összeállítani, 
reméljük tetszeni fog és sok örömödet leled a tanultak kipróbálásában. 
 
Tudod, „ha az alkotás örömét keresed”, akkor irány a  
 
Kreativpartner webáruház 
 
 
 
Mit találsz a Pinty Plus Evolution kisokosban? 
 

• Pinty Plus Evolution technikai jellemzők 
• Milyen felületekre lehet használni? 
• Hogyan használható? 
• Tippek-javaslatok 

 
 
Jó olvasást és sok sikert a tanultak alkalmazásában… 
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Mi is ez a Pinty Plus Evolution festék? 

 

 
Kiváló minőségű, magas pigmenttartalommal rendelkező, nagyon gyorsan 
száradó akril festék spray. Magas minősége miatt könnyen használható, nem 
folyik, egy rétegben is szépen fed. Védelmet nyújt és egységes, sima magas 
fényű réteget képez. 
 

  

 
  

  

 
Technikai jellemzők 

 

 
Kiszerelés: 270cc (200ml) = 1 m2. 520cc(400ml) = 2 m2  
Teljes száradás: 15 perc  
Átfesthető: 5 perc után 
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Milyen felületekre fújható? 
 

Használhatjuk minden olyan felületre, amelyek gyors száradást igényelnek. 
Autó, ipari vagy háztartási csövek átszínezésére, a lakásba, vagy házban, 
kertben található felületek javítására, átfestésére. Szinte bármilyen felületen 
alkalmazható: fa, fém, kő, papír, karton és számos műanyag. 

Próbáld ki szilikon telefontokon, villanykapcsolón, bőröndön, üvegen, 
mikrohullámú sütőn, kerti műanyag székre, biciklire, bukósisakra, műanyag 
és fém kaspóra. Valóban nehéz olyan felületet találni, amire nem tudod 
használni. 

 

 
 
 

 
Hogyan használd? 

 

A festeni kívánt felület, legyen tiszta, száraz, zsír és pormentes. 

A flakont rázzuk fel jól, egy golyót fogunk benne hallani, mely segít a pigment 
egyenletes felkeverésében. 
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A festendő felületet 25-30 cm messziről fújjuk le vékony rétegben , balról-
jobbra, jobbról-balra, fentről le és lentről fel. 2 vékony réteg felvitelét 
javasoljuk, egy vastag helyett. A flakont tartsuk függőlegesen.  

A festék nagyon gyorsan átfesthető, úgyhogy nem is kell nagyon sok türelem 

hozzá 😊 

A festés befejezésével a flakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg 
csak gáz jön a flakonból, így kitisztíthatjuk a szórófejet. Sok esetben nem 
használunk el egy teljes flakont, de ilyenkor akár évekre (!) is eláll, és újra 
használatra kész lesz. 

 

 

 

Tippek a Pinty Plus használatához 
 

• Ne használjuk áram alatt lévő készülékeken és jól szellőztethető 
helységben alkalmazzuk. 

• Festett felület esetén a pergő részeket távolítsuk el, a régi festéket 
pedig finom csiszolóval csiszoljuk meg a jobb tapadás érdekében. 

• Fessünk szabadtéren szélcsendes időben, vagy jól szellőző 
helyiségben. 
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• Tegyünk a festendő tárgy alá kartonpapírt, hogy a padozatot ne 
fújjuk össze. 

• Régi festék vagy festék nyomok eltávolításához a GREENOX 
festékeltávolítót javasoljuk. (hamarosan a webáruházban) 

• Ne használd hidegen a festék sprayt. A festék sprayt szinte egész 
évben használhatjuk, azonban fontos, hogy a flakon 20-25C fok 
körül legyen, mert ilyenkor egyenletesebben oszlik el a festék a 
flakonban és a gáz is ezen a hőfokon viselkedik megfelelően. Mit 
tegyünk tehát, ha napokig a hideg garázsban állt a festék? Egy tálba 
öntsünk langyos vizet és állítsuk bele a flakont néhány percre. 

• Használjunk stencileket és ha nem akarunk egy felületet befesteni 
takarjuk le maszkoló szalaggal. 

• Soha ne keverjük a különböző gyártók festékeit! Egy adott gyártó 
alapozójára ne fújjunk egy másik gyártó festékét, mert az eredmény 
nem lesz megfelelő. De a különböző típusú festékekkel is gond 
lehet, például az akril festék felmarhatja a szintetikus festéket. 
Felesleges kísérletezni, mert a különböző gyártók eltérő 
oldószereket és adalékanyagokat használnak, ezért könnyen 
előfordulhat, hogy nem a kívánt eredményt fogjuk elérni és akkor 
az egész festést kezdhetjük elölről. 

• Fújás közben, folyamatosan mozgasd a kezedet, így sokkal 
vékonyabb és egyenletesebb rétegben tudod szórni a festéket, így 
szebb felületet tudsz elérni, és nem fog megfolyni. 

• Hosszabb munka során festés közben a fújások között is rázzuk fel 
időnként. 

• Hidegebb, nedvesebb időben a száradási idő meghosszabbodhat. 
• A kültérre szánt és a használati tárgyakat, bútorokat mindenképpen 

anyagának megfelelő alapozó sprayfestékkel alapozzunk. 
(hamarosan a webáruházban) 
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Miért jó Pinty Plus Evolution festékspray-t használni? 

 

• Szép, egyenletesebb felület hozható létre. 
• Nem kell ecset kiválasztásával bajlódni. 
• Nem kell az ecset kimosásával vesződni, így megspóroljuk ezeknek az 

árát is. 
• Szupergyorsan végzünk egy tárgy befestésével. 
• Ha aprólékosabb, részletgazdagabb egy tárgy, azt is pillanatok alatt 

lefesthetjük. 
• Három féle lakk kapható hozzá: matt, szatén, és fényes. 
• Kültérre is használható. 

 

Próbáld ki te is, a Pinty Plus Evolution festékeket, én nagyon megszerettem! 
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Kedves Kreatív Partnerünk, 

 

Reméljük tetszett összefoglalónk. 

 

Észrevételeidet, kérdéseidet szívesen vesszük az  

 

info@kreativpartner.hu  

 

email címen. 

 

Jó kreatívkodást kívánok           

 

 

Birkásné Kriszti 

Kreativpartner webáruház 

Kreativpitpang Hobby Bolt 
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