
UV HARTSI PIGMENTTI 

 

 

Käytä yhdessä UV-geelihartsin kanssa: 

1. Laita tippa väriä UV-hartsiin 

2. Sekoita hitaasti jotta vältät ilmakuplien muodostumisen 

3. Värjätty UV-geeli on valmis käyttöön ja kovetukseen 

Värien sekoitus: 

4. Lisää toista väriä värjättyyn UV-hartsiin 

5. Sekoita hitaasti jotta vältät ilmakuplien muodostumisen 

6. Värjätty UV-geeli on valmis käyttöön ja kovetukseen 

 

Huom 

● Ravista hyvin ennen käyttöä. Laita hartsia työalustalle (paletti tai kippo) ja laita siihen 1-2 tippaa 

väriä. Sekoita hyvin (sekoita hitaasti, välttäen ilmakuplien muodostumista), poista ilmakuplat. 

● Jos väri on liian vaalea, lisää tippa tai pari. Värejä voi sekoittaa. 

● Älä käytä liikaa väriainetta. Jos väriä on liikaa hartsi ei kovetu kunnolla. 

● Yksi tippa riittää halkaisijaltaan 20mm puolipallon värittämiseen. 

● Laita väritetty hartsi muottiin ja koveta UV lampun valossa. 

● Jos pinta tuntuu tahmeala, koveta lisää kunnes pinta on kokonaan kovettunut. 



 

● Vältä ihokosketusta. Jos väriä tulee iholle, poista ensin kuivalla paperipyyhkeellä ja pese sitten 

saippualla ja vedellä.  

● Varo että väri ei tahraa vaatteita tai huonekaluja. Tarvittaessa, ja materiaalista riippuen käytä 

puhdistukseen esim. puhdistusalkoholia. 

● Puhdista pullon suutin paperilla ennen sen sulkemista. 

● Huolehdi että työtilan tuuletus on hyvä. 

● Sulje purkki hyvin käytön jälkeen. 

 

Varoitukset 

● Älä syö. 

● Pidä poissa lasten ulottuvilta. 

● Vältä suoraa kosketusta ihoon. 

● Tuuleta työtila hyvin. 

● Pidä poissa avotulesta. 

● Pese kädet hyvin käytön jälkeen. 

● Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silmää puhtaan juoksevan veden alla 15 minuuttia ja pyydä 

lääkäriltä neuvoja. 

● Jos ainetta joutuu iholle, poista ensin kuivalla paperipyyhkeellä ja pese sitten saippualla ja vedellä. 

● Varo että väri ei tahraa vaatteita tai huonekaluja. Väri ei lähde pois. 

● Käytä vain tässä käyttöohjeessa kerrottuun käsitytarkoitukseen. 

● Pidä aine pois suorasta auringonvalosta, säilytä pimeässä, lämpötila 0-25°celsius. 

● Hävitä tyhjä pullo yleisjätteenä. 

● Aine saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Jos tämä tapahtuu, lopeta työ ja hae välittömästi 

lääkärin apua. 

● Käytä avattu pullo mahdollisimman pian. 

 

Tuotenimike: Koruväri UV & UV-LED hartsille 

Koostumus: Orgaaninen liuotin, synteettinen hartsi, Mica, Titaanioxidi, Silikonidioxidi, Orgaaninen 

väripigmentti, Tinaoxidi 

Käyttö: Väriaine hartsille 

Määrä: 5ml 

Säilytys: 0-25°celsius, pimeässä. 

Vältä avotulta 

Ikäsuositus: 15+ 


