
Martha Stewart Crafts färger är högpresterande, högkvalitativa, akrylbaserade hob-
byfärger från Martha Stewart Crafts med ett patenterat polymersystem för alla typer 
av underlag. Den är utmärkt för alla hantverks- och hobbytekniker som penselmålning, 
svamp, stenciler, stämpel och tryckning. Färgen är giftfri och CE-märkt och tillverkad i 
USA. Flaskan innehåller 59 ml färg (2oz).

Egenskaper

- UV- och väderbeständig för inom- och utomhusanvändning.
- Självprimande färg.
- Hög vidhöftning på glas och är maskindisktålig efter härdning i ugn.
- Högpresterande pigment, krämig konsistens och en utmärkt täckförmåga.
- Fäster på trä, papper, plast, glas, keramik, canvas, terracotta, tenn, tyg, betong & metall.

Förberedelser

Trä: Slipa mjukt med fint sandpapper. Borsta av damm. 

Glas/Keramik: Tvätta av med tvål och vatten, torka sedan ytan med alkohollösning på 
en trasa. 

Tenn/plåt och metall: Tvätta av med tvål och vatten.. Torka sedan ytan med vitvins-
vinäger på en trasa. 

Terrakotta: Torka rent, försegla insidan med färg eller Sprayable Satin Enamel Finish. 

Canvas: Torka av om den är grundad (primed). Om canvasen är ogrundad (ej primed), 
mätta med två lager med Gesso Primer. 

Plast: Torka av med trasa. 

Papier-Maché: Torka av med trasa. 

Betong: Måla på med vitvinsvinäger, låt torka, skölj av med vatten. Låt torka grundligt. 

Tyg: Tvätta enligt tvättinstruktioner och låt torka grundligt. Stryk om nödvändigt. Fär-
gen är permanent efter 21 dagar. 

Glas/keramik: Härdning kan påskyndas i ugn. Låt objektet luftorka i 1 tim, placera  
objektet i en kall ugn, sätt ugnen på 175 grader, när temperaturen nått 175 grader, låt 
den vara inne i 30 minuter. Stäng sedan av ugnen och låt objektet kylas av i ugnen. 
Vänta 72 timmar innan användning. OBS! Fine Glitter och Coarse Glitter färg ska endast 
luftorka.



Att blanda färger

Alla färger är blandbara med varandra, men vi rekommenderar att ni t ex blandar Satin 
med Satin, Matt med Matt osv. 

Tvättning/rengöring

Tvätta verktyg omgående med tvål och vatten eller med Brush & Stencil Cleaner.


