Dáárom
SketchPaint
van MagPaint:


Vriendelijk voor mens en
omgeving: bevat geen
oplosmiddelen en is
praktisch reukvrij.

SketchPaint van MagPaint
Verf met verbeeldingskracht!

E en verf op waterbasis,
die eenvoudig en veilig
toe te passen is in elke
(professionele) omgeving.
N adat de verf is uitgehard
is het oppervlak niet alleen
beschrijfbaar, maar net zo
makkelijk afwasbaar.

Maak uw eigen whiteboard

T overt elk oppervlak in
een handomdraai om tot
whiteboard.
V erkrijgbaar in 4 varianten:
wit en transparant, mat wit
en mat transparant.
 oeiteloos te combineren
M
met MagneetVerf van
MagPaint.
Gecertificeerd volgens
strenge Europese
wetgeving.
MagPaint Europe BV, the Netherlands

www.magpaint.com

SketchPaint
kort,
maar krachtig
SketchPaint transformeert
iedere gladde ondergrond tot
een beschrijfbaar oppervlak voor
whiteboard-markers.
Een whiteboard op steen, hout,
hard plastic of metaal?
Geen probleem!
SketchPaint is ook geschikt voor
muren, deuren, tafels en kasten.

Tip:

Gebruik krijtmarkers wanneer
u transparante SketchPaint
toepast op een donkere
ondergrond. Sta versteld van de
levendige kleuren!

SketchPaint van MagPaint
Verf met verbeeldingskracht!
SketchPaint laat de verbeelding tot leven komen. Thuis, op de speelplaats,
op kantoor, in winkels, op school en in de zorg. Kom maar op met uw ideeën!
Bij u thuis
Overal tekenen en schrijven waar u maar wilt. SketchPaint maakt
het mogelijk. Tover die ene saaie wand om tot een whiteboard. Pak de
kinderkamer aan. Of geef de oude keukentafel een likje verf. Niet alleen
handig, maar ook nog eens erg leuk!
Op het werk
Laat uw gedachten de vrije loop. Ook op het werk. Weg met die traditionele
whiteboards! U kunt de hele wand gebruiken en iedereen mag deelnemen.
De werkeffectiviteit verder verhogen? Combineer SketchPaint met
MagneetVerf voor nog meer overzicht, planning, creativiteit en participatie.
Op school
Kinderen houden van tekenen en schrijven. En dat natuurlijk het liefst direct
op een muur! Met SketchPaint kunt u leerlingen spelenderwijs kennis laten
maken met spelling, creativiteit en samenwerking. Gebruik MagneetVerf als
ondergrond, zodat kinderen naast het whiteboard ook gebruik kunnen maken
van magneten en magnetische spelletjes.
Aan de slag:
1. Maak de ondergrond schoon met een
droge doek. Voeg de inhoud van het
kleine blik toe aan het grote blik en
meng de twee componenten grondig. Na
het roeren 5 minuten laten staan tot de
meeste luchtbellen zijn
verdwenen.

2. Verwerk de verf binnen 1 uur! Theoretisch
verbruik: 0,5 liter per 3 m2. Gebruik een
pluizige verfroller. Probeer meermaals
strijken en rollen te voorkomen gezien
de snelle droogtijd. Eén dikke laag verf is
voldoende. Verwijder schilderstape binnen
een uur nadat de verf is opgebracht. De
verf is na 4 uur kleefvrij en na 4 dagen
beschrijfbaar.

Klaar!

SKETCHPAINT van MagPaint is
verkrijgbaar in blikken van
500 ml. en 1.000 ml. en in de
kleuren wit, transparant, mat wit
en mat transparant.

