
• A minha obra de arte DOHVINCI não secou durante a noite. O que devo
fazer? Se a sua decoração estiver esponjosa ou seca, você já pode exibi-
la (mesmo que ela não esteja “dura”). Se o composto ainda estiver mole
ou úmido, é possível que fatores externos, incluindo a umidade do ar e a
espessura da aplicação do composto DOHVINCI, estejam afetando o
tempo de secagem e levará mais tempo para a sua obra de arte ficar
esponjosa ou seca.

• Quanto tempo leva para a minha obra de arte DOHVINCI secar? Se o
composto ainda estiver mole ou úmido, é possível que fatores externos,
incluindo a umidade do ar e a espessura da aplicação do composto
DOHVINCI, estejam afetando o tempo de secagem e levará mais tempo
para a sua obra de arte ficar esponjosa ou seca. Mas você pode exibir
sua obra de arte assim que terminar de decorar! A não ser que você
remova-o intencionalmente, o composto ficará grudado na superfície
durante a secagem.

• Que materiais eu posso decorar com o composto DOHVINCI? O
composto adere a diversas superfícies! Porém, dependendo do
acabamento do material, pode ser que o composto não grude. As
crianças devem pedir permissão aos seus pais antes de usá-lo. O
composto poderá manchar algumas superfícies.

• Madeira
• Metal pintado
• Papelão
• Vidro
• Papel
• Fita adesiva

• O composto DOHVINCI mancha? A maioria das cores não mancha
grande parte das superfícies, mas é melhor fazer um teste em um
cantinho, só para ter certeza. O azul esverdeado tende a manchar mais
do que outras cores.
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• Como fazer para colocar minhas fotos no meu Quadro de Memórias?
Se estiver difícil colocar as fotos no quadro, você pode prendê-las
usando fita adesiva.

• Os tubos DECO POP podem ser conservados? Sim. Você só precisa
fechar o tubo DECO POP quando terminar de usar e guardar o que
sobrou para a próxima vez!

• Os tubos Deco Pop são reutilizáveis? Não.

• Os tubos DECO POP são recicláveis? Se o centro de reciclagem local
aceitar plástico n° 5, eles poderão ser reciclados.

(Esta resposta varia de acordo com o programa de reciclagem da sua 
região) 
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