
• Mój projekt DOHVINCI nie stwardniał przez noc. Co mam zrobić? Jeżeli
Twoja praca jest gąbczasta lub sucha w dotyku, to jest gotowa do
wystawienia (nawet jeżeli nie jest twarda w dotyku). Jeżeli praca w
dotyku wciąż jest miękka lub wilgotna, możliwe, że czynniki
środowiskowe, takie jak wilgotność, lub gruba warstwa nałożonej
mieszanki DOHVINCI mają wpływ na czas schnięcia i być może trzeba
poczekać dłużej, zanim praca stanie się gąbczasta w dotyku lub sucha.

• Jak długo schnie praca wykonana przy użyciu DOHVINCI? Jeżeli praca w
dotyku wciąż jest miękka lub wilgotna, możliwe, że czynniki
środowiskowe, takie jak wilgotność, lub gruba warstwa nałożonej
mieszanki DohVinci wydłużają czas schnięcia. W takiej sytuacji trzeba
poczekać dłużej, zanim praca stanie się gąbczasta w dotyku lub sucha.
Jednak swoje gotowe dzieła możesz pokazywać, jak tylko skończysz
projektować! W miarę schnięcia mieszanka przylgnie do powierzchni,
chyba że usunie się ją celowo ręcznie lub za pomocą narzędzia.

• Do czego jeszcze przylega mieszanka DOHVINCI? Okazuje się, że
przylega do wielu powierzchni! Pamiętaj, że skuteczność przylegania
może zależeć od jakości lub składu chemicznego danego materiału.
Dzieci najpierw powinny zapytać rodzica. Trzeba też pamiętać, że
mieszanka plami pewne powierzchnie.

• Prace z drewna
• Malowany metal
• Karton
• Szkło
• Papier
• Taśma klejąca

• Czy mieszanka DOHVINCI pozostawia plamy? Większość kolorów nie
pozostawi plam na powierzchni, ale lepiej się upewnić i nałożyć
mieszankę punktowo w niewidocznym miejscu. Prawdopodobieństwo
pozostawienia plam jest wyższe, zwłaszcza jeżeli chodzi o kolor morski
(ang. teal blue).
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• W jaki sposób mogę umieścić swoje zdjęcia na Kreatywnej Tablicy?
Jeśli trudno jest Ci umieścić zdjęcia w ramce, po prostu użyj taśmy
klejącej.

• Czy tuby DECO POP można ponownie zamykać? Tak. Aby zachować
kolor na później, wystarczy ponownie zakręcić nakrętkę na tubie DECO
POP, kiedy skończysz jej używać.

• Czy tuby DECO POP można ponownie napełniać? Nie.

• Czy tuby DECO POP nadają się do powtórnego przetworzenia? Jeżeli
Twój odbiorca odpadów zabiera plastiki, wówczas tuby te nadają się do
powtórnego przetworzenia.

(Trzeba pamiętać, że ta odpowiedź jest zależna od umowy podpisanej 
z odbiorcą odpadów). 
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