DÁÁROM
GLOWPAINT VAN
MAGPAINT:
➔ Een transparante
watergedragen muurverf
die wanden en materialen
in het donker verandert
in magisch oplichtende
objecten.

GLOWPAINT VAN MAGPAINT:
LAAT UW CREATIVITEIT SCHIJNEN!

➔ Geen nare luchtjes en
veilig binnen toe te
passen.

MAGISCHE VERLICHTING IN HET DONKER

➔ Geschikt voor alle
ondergronden die met
een witte primer zijn
voorbehandeld.
➔ Snel en eenvoudig aan te
brengen met een roller
of kwast.
➔ Gereedschap met water
te reinigen.
➔ Bij 30 minuten belichting
is de verf 25 uur zichtbaar
in het donker.
➔ Klaar voor gebruik.
MagPaint Europe BV, the Netherlands

www.magpaint.com

GLOWPAINT.
LICHT UIT,
GLOWPAINT AAN
GLOWPAINT maakt
van iedere muur, deur
of elk gebruiksvoorwerp
schitterende decors in het
donker.
Ongeacht maat, vorm of doel,
GLOWPAINT van MagPaint
brengt speels en functioneel
licht in de duisternis.
Ook voor objecten of vlakken
die bij uitval van licht nog
te zien moeten zijn, is
GLOWPAINT een goede
oplossing.

GLOWPAINT VAN MAGPAINT:
LAAT UW CREATIVITEIT SCHIJNEN!
Op zoek naar een beetje magisch en sfeervol licht in het donker?
Met GLOWPAINT van MagPaint creëert u lichtgevende meesterwerken!
BIJ U THUIS
Tover een gewone kinderslaapkamer eenvoudig om tot magisch ruimtestation
of sprookjesparadijs. Schilder met behulp van een sjablonen een echte
sterrenhemel of leuke dieren die tevoorschijn komen als het licht uitgaat. Of
maak een tekening op de muur, en overschilder deze met GLOWPAINT zodat
deze ook zichtbaar is in het donker. De mogelijkheden zijn eindeloos.
OP HET WERK
Ook in het bedrijfsleven kan GLOWPAINT nuttig zijn. Bijvoorbeeld door het
‘bewegwijzeren’ van de vluchtroutes en nooddeuren indien de verlichting
uitvalt. Snel en eenvoudig toe te passen.
HOE WERKT HET?
GLOWPAINT bevat een speciaal pigment dat UV-licht met een korte golflengte
absorbeert. Dit licht is voor mensen niet zichtbaar, maar het pigment bewaart
de energie uit dit licht. Tijdens deze opslag gaat er ook weer energie verloren.
De energie die het pigment weer verliest in de vorm van licht heeft een langere
golflengte en die is voor mensen wel waarneembaar als een groenige gloed.

Door af te wisselen met
de hoeveelheid lagen
GLOWPAINT of door op de
ondergrond verschil aan te
brengen in licht en donker
kunt u zelf de helderheid
regelen.

AAN DE SLAG
Gebruik een witte primer onder de
GLOWPAINT voor een optimale helderheid. Breng de verf aan met een
kwast of kortharige roller. Meerdere
lagen versterken de helderheid.

Indien u GLOWPAINT toepast op
meubels of andere gebruiksvoorwerpen, bescherm de verf dan na droging
met een laag sterke transparante
lak.

GLOWPAINT
van MagPaint is verkrijgbaar
in blikken van
250 ml en 500 ml

