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Sunt designer textil și ilustrator de modă. De obicei 
fac compoziții figurative, deși sunt familiarizată cu 
designul modelelor și designul de produse. În munca 
mea personală, îmi place să folosesc instrumente și 
tehnici manuale precum acuarela pe hârtie și mark-
ere acrilice.

Lucrez ca pictor, ilustrator și sculptor și mă exprim 
artistic într-o gamă largă de medii. Îmi place să ex-
perimentez cu materiale mixte și să creez opere de 
artă colorate, vibrante și care reflectă reacția mea 
față de lumea din jurul meu.

Construiesc de decoruri în industria filmului și 
creând ansambluri vizuale uimitoare pentru filme cu 
buget mare, folosind o varietate întreagă de materi-
ale precum lemn, piatră, fibră de sticlă, rășină, ipsos, 
silicon sau polistiren. Îmi place foarte mult profesia 
mea, deoarece nu există două zile care să fie la fel.

4 Despre markerele acrilice
5 Părți componente ale markerelor 
6 Sortiment
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37 Lemn
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Despre markerele acrilice

Ce este tehnologia culorilor acrilice?

Comparație a tipurilor de markere De ce Schneider?

SOLVENT

MIROS

TIMP DE USCARE

AMESTECARE/MIXARE/EFECTE SPECIAL

LUCRU PE SUPRAFEȚE ABSORBANTE

PE BAZĂ DE APĂ

FĂRĂ MIROS

COMPARATIV MAI LUNG

UȘOR DE REALIZAT

POSIBIL

PE BAZĂ DE ALCOOL

PUTERNIC

COMPARATIV MAI SCURT

DIFICIL DE REALIZAT

NU ESTE POSIBIL

MARKER ACRILIC MARKER PERMANENT
Markerele Schneider sunt fabricate în Germania și sunt supuse 
unor controale de calitate stricte și constante.
Folosim doar pigmenți premium pentru markerele noastre 
acrilice, ceea ce  garantează o opacitate ridicată.
Cerneala, vârful și pigmenții sunt complet coordonate și, prin 
urmare, sunt perfect adaptate nevoilor clienților noștri.

Optimizat pentru fiecare suprafață

Acoperire ridicată

Stralucire mare a culorii

Uscare rapidă

Previne uscarea și 
protejează vârful

Flux constant de vopsea

Practic, este rezervorul
cu vopsea acrilică

Facilitează amestecarea 
pigmenților cu baza (rețeta) 
vopselei.

Vârf de scriere.

Părțile componente ale markerelor acrilice

Capac

Supapă

Corp

Bile pentru
amestecare

Vârf
Markerele acrilice își iau numele de la acrilatul prez-
ent în rețeta vopselelor. Acest liant este responsabil 
pentru aderența pigmenților de culoare pe diferite 
suprafețe. 

Compoziția vopselei permite aderența pe multe su-
prafețe diferite - cum ar fi lemn, metal, plastic, îm-
brăcăminte etc. Prin agitarea markerului, pigmenții 
se amestecă cu vopseaua

În comparație cu alte tehnologii, cea mai mare dif-
erență este solventul. În timp ce majoritatea mark-
erelor permanente cu vopsea sunt pe bază de alcool, 
markerele acrilice sunt pe bază de apă

Deși acest lucru prelungește timpul de uscare pentru 
markerele acrilice, există câteva avantaje: vopseaua 
poate fi amestecata “umed pe umed”, nu miroase 
și se poate lucra și pe suprafețe absorbante fără ca 
pigmenții să fie disipați.
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Sortiment Vârfuri & Culori

310 2mm round

330 15mm

Portofel 6x V1

Portofel 6x 

Portofel 6x V1

320 4mm round

Portofel 6x V2

Portofel 6x V2

Portofel 6x V3

2mm

4mm

Portofel 6x V3

Black

Black

Black

Black

Pastel green

Pastel green

Red

Red

Red

Pastel purple

Pastel purple

Blue

Blue

Blue

Pastel pink

Pastel pink

Green

Green

Green

Pastel blue

Pastel blue

Yellow

Yellow

Yellow

Apricot

Apricot

Orange

Orange

White

White

White

Brown

Brown

Gold

Gold

Purple

Purple

Silver

Silver

Pink

Pink

Burgundy

Burgundy

Black

Black

Gold

Gold

Yellow

Yellow

White

White

White

Silver

Silver

Pink

Pink

Blue

Blue

Blue

Pastel blue

Pastel blue

Brown

Brown

Violet

Violet

Pastel purple

Pastel purple

Orange

Orange

Red

Red

Red

Pastel pink

Pastel pink

Burgundy

Burgundy

Green

Green

Green

Pastel green

Pastel green

Apricot

Apricot

Puteți crea și personaliza orice culoare 
pe care v-o doriți, recurgând la o tehnică 
simplă numită „amestecare”. Asigurați-vă 
că înainte veți consulta secțiunea “Tehnici” 
a acestui ghid, pentru sfaturi și trucuri 
avansate!

SFAT

15mm
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Cum se utilizează?

Activati

Depozitare

Utilizare

Pompa

Markerele noastre acrilice sunt așa-numitele „markere cu valvă”. Din cauza conținutului ridicat 
de pigmenți din vopsea și a viscozității rețetei, nu este posibilă aplicarea tehnologiei utilizate 
la clasicele carioci, unde stocarea cernelii se realizează prin impregnarea fibrelor din interiorul 
instrumentului de scris. Conținutul ridicat de pigment este necesar deoarece asigură opacitate 
maximă. Pentru ca markerul să fie pregătit de utilizare, acesta trebuie agitat bine, pentru a 
amesteca baza de vopsea cu pigmentul, apoi trebuie apăsat în mod repetat vârful, până când 
acesta este complet saturat cu vopsea și vom putea trasa primele linii — faceți primele încercări 
pe o suprafață de test.

Înainte de a activa markerele, asigurați-vă că le scuturați bine, cu 
capacul închis! Apoi țineți markerele perpendicular pe o suprafață de 
test (o foaie de hârtie, de exemplu) și apăsați vârful în jos, până când 
este saturat de culoare!

Asigurați-vă că puneți din nou capacul, după folosirea markerului, 
pentru a preveni uscarea vârfului markerului! Dacă se întâmplă să îl 
uitați fără capac o perioadă mai lungă, puneți în capac apă curată, 
și lăsați până când cerneala uscată de pe vârf se dizolvă. Apoi clătiți 
vârful, separat, până la îndepărtarea întregului strat de vopsea uscată.

Deoarece vopseaua noastră acrilică se comportă complet diferit pe 
fiecare suprafață, consultați restul ghidului nostru pentru informații 
despre cum să folosiți markere acrilice pe diferite suprafețe!

Dacă observați că liniile trasate  încep să se estompeze, pur și simp-
lu repetați procesul de activare și activați din nou markerul!

1

3

2

4
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Tehnici de utilizare

Markerele acrilice sunt ușor de folosit, dar greu de stăpânit. Deși comportamentul vop-
selei acrilice variază pe fiecare suprafață, există câteva tehnici generale pe care e bine 
să le stăpâniți. Deoarece majoritatea tehnicilor se bazează starea vopselei acrilice — 
umedă sau uscată —, asigurați-vă că verificați timpul de uscare pentru suprafața pe care 
intenționați să lucrați. Timpii de uscare pot fi gasiti in urmatorul capitol al ghidului. De 
asemenea, asigurați-vă că testați fiecare dintre aceste tehnici înainte de a le implementa!

Dacă lucrați pe o suprafață mai întunecată sau doriți ca aparența 
culorilor să fie mai vie și mai stridentă, stratificarea culorilor poate 
fi o idee bună. După ce ați pus primul strat, așteptați pur și simplu 
până se usucă, apoi desenați al doilea strat! De obicei folosim 
termenul de stratificare, atunci când punem aceeași culoare de mai 
multe ori, dar puteți chiar să folosiți o culoare diferită pentru al 
doilea strat. De exemplu, puteți acoperi o suprafață întunecată, în 
prealabil cu alb, astfel încât să acționeze ca un substrat pe care se 
pot construi straturi mai colorate.

Este posibil să fie nevoie să adăugați margini sau 
contururi lucrării dvs. pentru detalii; cu toate 
acestea, de cele mai multe ori trebuie să faceți 
eforturi suplimentare, deoarece markerele acrilice 
nu oferă întotdeauna cea mai bună opțiune pentru 
conturare. Chiar și cele mai subțiri markere pot fi 
prea groase pentru lucrări de artă ce au nevoie 
de detalii fine. Pe hârtie, puteți folosi cu ușurință 
creioane pentru conturare, dar pe suprafețe mai 
pretențioase, cum ar fi sticla, puteți utiliza un marker 
de 2 mm grosime sau puteți alege un șablon pentru 
a vă asigura că nu colorați în afara marcajelor.

Este același proces ca și stratificarea, dar fără a aștepta uscarea 
primului strat: cernelurile acrilice pot fi amestecate și mixate cât 
timp sunt încă umede. În acest fel, puteți crea noi tonuri de culoare 
și nuanțe pe care nu le aveți sau vă puteți lumina și întuneca culorile 
adăugând cerneală albă și neagră.

Dacă începeți să experimentați cu markerele noastre acri-
lice, puteți descoperi o mare varietate de tehnici avansate. 
De exemplu, dacă doriți să creați un efect de vopsea spray, 
puteți încerca să suflați cerneala umedă, proaspăt aplicată, 
cu un pai. O altă tehnică Pro este să folosiți o pensulă în-
muiată cu apă, aplicând pe vopsea, înainte ca aceasta să se 
usuce, pentru a crea o lucrare de artă în stil acuarelă. Sfatul 
nostru este simplu: nu încetați niciodată să experimentați!

Stratificare

Contururi

Amestecare

Efecte speciale
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Textile - Anett

Tipurile de țesături au caracteristici diferite ceea ce va 
avea un impact asupra desenului pe care îl realizați. 
Vopseaua se usucă mai repede pe materialele sintetice 
și puțin mai lent pe cele naturale. Pe materialele mai 
subțiri markerele și vopeseaua alunecă și se întind 
în timpul lucrului, iar cele mai groase oferă o bază 
stabilă pentru desen. Deci, pentru țesături subțiri, 
merită să folosiți șablonul pentru desen sau pre-vopsit. 
Pe suprafețele netede precum bumbacul, mătasea 
și poliesterul nu ezitați să folosiți chiar și markere cu 
vârfuri mai subțiri, în timp ce pe suprafețele structurate, 
e indicată utilizarea de markere doar cu vârfuri medii 
și groase, deoarece vârfurile mai subțiri nu vor acoperi 
complet micile denivelări pe ele. Culoarea țesăturilor 
influențează și aspectul designului: pe materialele 
deschise culoarea va fi mai vie, în timp ce pe materialele 
mai închise nuanțele vor fi mai terne.

Fișă informativă: textile

BUMBAC

POLIESTER

PÂNZĂ

DENIM

LENJERIE

MĂTASE

4

4

5

4

4

4

Nu este necesară

Nu este necesară

Nu este necesară

Nu este necesară

Nu este necesară

Nu este necesară

* temperatura camerei

3 min.

nu este posibil

3 min.

3 min.

3 min.

nu este posibil

până la 30 min.

până la 30 min.

până la 30 min.

până la 30 min.

până la 30 min.

până la 30 min.

permanent  
după călcare

permanent  
după călcare

permanent

permanent  
după călcare

permanent  
după călcare

permanent  
după călcare

Semi precise

Precise

Precise

Precise

Semi precise

Semi precise

nu este necesar

nu este necesar

nu este necesar

nu este necesar

nu este necesar

nu este necesar

15 min.

10 min.

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

COMPATIBILITATE 

(1-5)

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR

TIMP DE 

USCARE 

COMPLETÁ

TIMP DE

FIXARE

ÎN MATERIAL

PRECIZIA 

LINIILOR 

TRASATE LÁCUIRE

TIMP DE 
USCARE 
PENTRU 

APLICAREA 
ACELEIASI 
CULORI ÎN 
STRATURI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE'
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Tricou pentru copii reciclat, pătat

Întindeți tricoul pătat pe masă sau pe o suprafață plană. Începeți prin a 
determina cu claritate ce veți desena. Asigurați-vă că veți realiza un model care 
utilizează pata de mâncare într-un mod creativ. Pata de pe acest tricou arată 
ca un păianjen, așa că hai să creăm o compoziție în care o broască încearcă să 
prindă un păianjen.

Mai întâi, faceți un șablon, care vă va ajuta să 
desenați modelul pe tricou. În acest caz, este forma 
broaștei. Un șablon poate fi folosit de nenumărate 
ori, deci merită să alegeți o hârtie mai groasă.

Înainte de a începe să desenați, 
puneți o bucată de carton în 

interiorul tricoului pentru a 
preveni trecerea vopselei și pe 

spatele tricoului.

După ce modelul este complet uscat, călcați tricoul la temperatură. 
Modelul de pe tricoul desenat și astfel tratat, rămâne permanent și 
este lavabil.

Odată ce primul strat este gata, lăsați-l să se usuce timp de 5 până la 10 minute. 
După aceea, puteți începe să pictați următorul strat cu altă culoare. Când lucrați 
pe bumbac sau alte țesături, rețineți că puteți acoperi doar culorile deschise cu 
altele mai închise, așa că planificați în consecință.

Material: bumbac

1

2

3

4

5

Mai multă inspirație

Căutați o pereche de pantofi (preferabil din pânză 
albă) și personalizați-i după propriul gust. Nu există 
un sentiment mai bun decât să îți etalezi sneakers-ii 
cu un model unic!

Transformă o eșarfă de mătase simplă într-un 
unicat. Deoarece materialul este subțire și moale, 
este mai bine să alegeți o tehnică de modelare 
care poate fi produsă prin presare. Aici, am optat 
pentru un model floral.

Esarfá de mátase, cu modele florale

Creați o jachetă nouă, transformând-o pe cea plictisitoare, din 
poliester! Deoarece materialul este subțire, vă recomandăm 
să folosiți o formă de-a lungul căreia poate fi trasat modelul. 
Această tehnică este potrivită pentru a crea atât modele 
geometrice, cât și organice.

Jachetá din poliester

Dacă lucrați pe o țesătură tricotată, 

datorită elasticității țesăturii, este 

important să desenați cu mișcări 

scurte, astfel încât materialul să 

nu se întindă și să nu distorsioneze 

modelul.

SFAT DE LA ANETT

Tenisi din pânzá personalizati
' '
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Ceramică - Anett

Există mai multe varietăți de obiecte realizate din mate-
rial ceramic, cum ar fi porțelanul sau teracota. Obiectele 
glazurate nu absoarb vopseaua, în timp ce suprafețele 
poroase, nesmălțuite, absorb vopseaua acrilică. Toate 
suprafețele ceramice sunt potrivite pentru a picta mo-
dele frumoase pe ele. Cu toate acestea, modelele nu 
durează fără coacerea obiectului. Așa că este foarte 
important ca, după ce stratul de vopsea s-a uscat pe 
obiect, acesta să fie introdus imediat în cuptor, înainte 
de a intra în contact cu apa. Din fericire, cuptoarele de 
casă sunt perfecte în acest scop.

Fișă informativă: ceramică

CERAMICA

PORȚELAN

TERACOTĂ

* La temperatura camerei

3

3

5

posibil

posibil

posibil

5 min.

5 min.

aproape
imposibil

până la 1 oră

până la 1 oră

până la 30 min.

permanent după
tratarea în cuptor

permanent după
tratarea în cuptor

permanent după
tratarea în cuptor

Precise

Precise

Precise

220°C pentru
 45 min la cuptor

160°C pentru
45 min la cuptor

220°C pentru
45 min la cuptor

15 min.

15 min.

10 min.

COMPATIBILITATE 

(1-5)

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR *

TIMP DE 

USCARE 

COMPLETÁ

TIMP DE 

FIXARE ÎN 

MATERIAL

PRECIZIA 

LINIILOR 

TRASATE

INSTRUCTIUNI 

PENTRU 

COACERE

TIMP DE 
USCARE 
PENTRU 

APLICAREA 
ACELEIASI 
CULORI ÎN 
STRATURI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE'



19

Cană spartă, reciclată

Să presupunem că ți-ai spart cana preferată, dar ai vrea să o păstrezi cumva. 
Lipind bucata și pictând cana într-un stil nou, acesta își poate găsi un nou scop, ca 
suport pentru stilouri, de exemplu. În primul rând, trebuie să lipiți bucățile rupte 
împreună. Pentru aceasta, trebuie să utilizați un tip special de lipici pentru ceramică. 

Odată ce lipiciul s-a uscat, puteți începe să pictați. 
Conceptul este de a picta fiecare bucată ruptă într-o 
culoare diferită. Cana din porțelan este acoperită cu 
glazură, deci are o suprafață foarte lină și alunecoasă.

Lucrați cu atenție cu markerul și 
aveți grijă să nu atingeți modelul cu 
mâinile — grăsimea și transpirația 
de pe piele afectează felul în care 
stratul de vopsea acrilică aderă 
la această suprafață. Deoarece 
suprafața este netedă, este ușor să 
desenați pe ea cu precizie.

Când stratul de vopsea s-a uscat, putem coace cana în cuptor pentru 
a solidifica modelul.

 În răstimpul de uscare a vopsele, de aproxi-
mativ 15 minute, vă puteți ocupa de margini.

Material: Portelan

1

2

3

4

5

Material: Ceramica
Faceți o vază de ceramică glazurată albă simplă, 
unică, folosind propriul model. În ceea ce privește 
precizia desenului, timpul de uscare și caracteristicile 
de stratificare, pentru ceramica este aceelași cu 
porțelanul.

Material: Teracota
Puteți însufleți un castron simplu, de teracotă, 
colorat natural. În comparație cu porțelanul, 
teracota are o suprafață absorbantă atunci când 
nu este glazurată. Aplicați vopsea cu markerul, 
până obțineți un strat uniform și consistent de 
culoare.

Vazá personalizatá

Bol cu modele geometrice
Timpul ideal de coacere este 

de 45 de minute, la 220 Cel-

sius. Această temperatură ar 

trebui să solidifice modelul, în 

majoritatea cazurilor.

SFAT DE LA ANETT

Mai multă inspirație
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Plastic - Anett

Obiectele din plastic au multe variații în ceea ce privește 
calitatea suprafeței lor. Există materiale plastice lucio-
ase, mate, alunecoase, transparente, netransparente pe 
care le putem lucra cu markere.

Când vine vorba de plastic, așteptați-vă la un timp de 
uscare mai lung. Markerele acrilice nu se “leagă” bine 
pe majoritatea suprafețelor din plastic, motiv pentru 
care este indicat, în majoritatea cazurilor, cu excepția 
polistirenului, să acoperiți lucrarea cu un strat de lac.
Markerele sunt perfecte pentru a transforma obiectele 
din plastic în elemente decorative.

Fișă informativă: plastic

PET

PVC

PLEXI

POLISTIREN

2

4

5

4

*Temperatura camerei

COMPATIBILITATE 

(1-5)

Posibil

Posibil

Posibil

Posibil

10 min.

10 min.

10 min.

5 min.

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR *

ca. 30 min.

ca. 30 min.

ca. 30 min.

ca. 1 hour

TIMP DE USCARE 

COMPLET

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Precizie

Precizie

Precizie

Precizie

PRECIZIA 

LINIEI

Preferabil

Nu este necesar / 
nu este posibil

Preferabil

Preferabil

LÁCUIRE

15 min.

nu este posibil

15 min.

15 min.

TIMP DE 
USCARE 
PENTRU 

APLICAREA 
ACELEIASI 
CULORI ÎN 
STRATURI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE' PROPRIETÁTI

'
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Dați culoare unei huse de masă din PVC transpa-
rent! Alegeți orice design doriți, trasați-l și puneți-l 
sub stratul transparent pentru a desena și colora fără 
probleme modelul!

Luați o sticlă PET folosită și personalizați-o, astfel 
încât să o puteți reutiliza ca ghiveci suspendat.

Husá de masá, pentru copii

Ghiveci suspendat

Lipiți unul peste altul mai multe cercuri din plexi pic-
tate, pentru a crea un efect 3D și folosiți-l ca breloc 
personalizat!

Breloc stratificat

Ghid: Decorarea sistemului solar

Utilizați bile din polistiren 
- uprafața trebuie să fie 
curată și fără praf.

Folosiți markere acrilice obișnuite și markere metal-
ice pentru un design extraordinar! Mai multe culori 
pot fi amestecate pentru efecte speciale (atenție, nu 
mixaxi culorile normale cu cele metalice!). Timpul de 
uscare este de 10-15 minute, dar asigurați-vă că în-
cepeți procesul de amestecare imediat după ce apli-
cați primul strat pentru un efect maxim.

Avantajul utilizării markerelor pe polistiren este că este ușor de realizat un strat 
uniform de acoperire. Cu toate acestea, dacă nu sunteți mulțumiți de rezultat, 
puteți aplica un al doilea, după ce primul strat s-a uscat. Pentru siguranță, 
așteptați 30 de minute înainte de a începe să aplicați al doilea strat.

Planetele sunt acum finalizate și vor fi conectate între ele cu bețișoare, pen-
tru a forma un model al sistemului nostru solar. Modelul poate fi atârnat 
de tavan, cu o sfoară.

Modelul aplicat rămâne permanent pe suprafață 
,după uscare.

Material:    Polistiren

1

2

3

4

5

Marele avantaj al obiectelor din polistiren este 

că nu sunt fragile, așa că nu trebuie să vă faceți 

griji că vă deteriorați piesa de artă în timp ce lu-

crați la ea.

SFAT DE LA ANETT

Mai multă inspirație



Metal - Marcus

Când pictați pe o suprafață metalică, este important 
să aveți în vedere că metalul nu absoarbe vopseaua, 
precum se întâmplă cu hârtia, de exemplu. După ce 
se usucă, vopseaua rămâne semi-permanentă pe 
metal, dar poate fi îndepărtată cu ușurință folosind 
o racletă sau prin șteregere (intensă) apă. Pentru a 
proteja suplimentar lucrările, atunci când le ștergeți 
sau curățați, puteți aplica un strat de acoperire, cu 
lac, odată ce designul este finalizat. Putem transfor-
ma această proprietate a metalului și în avantajul 
nostru — deoarece vopseaua nu se usucă atât de 
repede, markerele pot fi amestecate foarte bine, pe 
metal.

Fișă informativă: metal

ALUMINIU

OŢEL

TABLĂ

4

4

4

Posibil

Posibil

Posibil

*temperatura camerei

3 min.

3 min.

3 min.

aprox. 1 oră

aprox. 1 oră

aprox. 1 oră

Semi permanent

Semi permanent

Semi permanent

Precizie

Precizie

Precizie

Recomandat

Recomandat

Recomandat

8 min.

10 min.

10 min.

COMPATIBILITATE 

(1-5)

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR *

TIMP DE USCARE 

COMPLET

PRECIZIA 

LINIEI
LÁCUIRE

TIMP DE 
USCARE 
PENTRU 

APLICAREA 
ACELEIASI 
CULORI ÎN 
STRATURI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE' PROPRIETÁTI

'
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Ghid: Flori de aluminiu, dintr-o doză

Folosiți un cutter pentru a tăia partea superioară a dozei. Folosiți o lamă scurtă, 
pentru că este mult mai sigur. De asemenea, aveți grijă la marginile cutiei pentru 
că sunt destul de ascuțite, așa că aveți grijă la degete și mâini.

Aplatizeazți doza pe care ați tăiat-o, astfel încât să 
fie mai ușor de desenat pe ea. Acum, aveți o foaie 
frumoasă de aluminiu! Creați două flori din ea. Ceea 
ce este grozav la acest material, este că îl găsim din 
belșug, este foarte ușor și nu ruginește.

Deoarece florile sunt colorate, veți amesteca culorile frecvent în timpul pro-
cesului de desen. După amestecare, s-ar putea să fie nevoie să curățați vârful 
markerului, folosind puțină hârtie. După ce ați terminat cu designul florii, 
lăsați-o să se usuce cam 10 - 15 minute. Apoi aplicați mai multe detalii în 
centrul florii. Faceți alte capete de flori din partea inferioară a dozei.

Pentru ca florile să fie complete, trebuie să faceți și o frunză. Puteți picta 
mai întâi toată frunza cu verde, apoi puteți zgâria suprafața când este us-
cată sau puteți crea un alt model. Dacă vreți să puneți florile afară și să le 
protejați, puteți aplica un lac transparent. Acest lucru va face culorile să 
rămână strălucitoare.

Acum faceți tulpina florii din sârmă de oțel. Vă 
recomandăm să folosiți un șurub aici, deoarece 
va trece prin aluminiul moale, dar puteți folosi și 
știfturi și cuie. Apoi, pur și simplu, înfășurați firul 
în jurul florii, treceți firul prin orificiu și apăsați-l 
în jos. Acum avem floarea, pe o tulpină!

Material: Aluminiu

1

2

3

5

Material: tablă
Puteți recicla cu ușurință o cutie de conserve uzată și 
să o transformați într-un pește cu solzi din monede. 
Folosiți monedele pentru a decora pușculița, lipiți-le 
cu adeziv și colorați-le.

Material: oțel
Personalizați-vă termosul cu modele interesante, 
cum ar fi un far. Folosiți bandă de mascare pentru 
a separa culorile unele de altele.

Pusculitá de tablá, bricolatá

Termos-far

Sună complicat? Puteți găsi 

un tutorial video complet pe 

canalul Youtube.

SFAT DE LA MARCUS

4

'

Mai multă inspirație

'



Modele din hârtie
- Marcus

Fișă informativă de hârtie

HÂRTIE DE DESE

CARTON

BANDA DE MASCARE

HÂRTIE PLASTIFIATĂ

3

3

5

5

Nu este nevoie de amorsare 

Nu este nevoie de amorsare 

Nu este nevoie de amorsare

Nu este nevoie de amorsare 

 

*Temperatura camerei

3 min.

3 min.

5 min.

4 min.

5 min.

5 min.

ca. 30 min.

ca. 30 min.

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Semi-precis 

Semi-precis 

Precis

Precis

Nu este necesar 

Nu este necesar 

Nu este necesar 

Nu este necesar 

5 min.

3 min.

10 min.

10 min.

Markerele acrilice funcționează bine pe hârtie, 
inclusiv pe hârtie tradițională de desen, carton și 
unele hârtii cretate, chiar și pe ziare. Unele dintre 
acestea sunt mai absorbante și se usucă mai repede, 
dar, în general, timpul de uscare pe hârtie este destul 
de scurt. Odată uscată, culoarea este permanenta și 
rămâne vibrantă, mai ales pe hârtia cretată. Există 
asemănări și diferențe în lucrul pe tipuri diferite de 
hârtie, în principal acestea se reduc la grosimea și 
textura materialului. Unele hârtii, cum ar fi cele pentru 
acuarelă, au o suprafață texturată și markerele pot 
rula mai puțin bine pe acestea. Acest lucru înseamnă 
doar că trebuie să muncești puțin mai mult pentru 
a completa zonele neacoperite cu primele tușe. Cu 
hârtiile absorbante sau cele creponate, culoarea se 
poate întinde dincolo de marginile modelului ales și 
nu puteți obține margini 100% precise, dar le puteți 
folosi ca elemente decorative, într-un design mai 
mare.

COMPATIBILITATE 

(1-5)

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR *

TIMP DE USCARE 

COMPLET

PRECIZIA 

LINIEI
LÁCUIRE

TIMP DE 
USCARE 
PENTRU 

APLICAREA 
ACELEIASI 
CULORI ÎN 
STRATURI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE' PROPRIETÁTI

'



31

Girafă din carton reciclat

Luați o bucată de carton ondulat. Mai întâi, desenați designul girafei cu un 
creion. Nu uitați să adăugați niște bucăți laterale la picioarele girafei pe care le 
pliați mai târziu, pentru stabilitatea modelului

Acum, alegeți o culoare de bază și începeți să o 
puneți pe design. Deoarece urmează să stratificați 
culorile, asigurați-vă că așteptați până când vopseaua 
se usucă. Dacă nu așteptați suficient, veți obține un 
amestec de culori -- în acest caz, lăsați să se usuce 
timp de 3 minute.

Apoi, aplicați un model mai 
detaliat, cu un marker roșu de 
mărime medie. Așteptați încă 3 
minute, astfel încât să puteți în-
cepe să stratificați din nou.

Asigurați-vă că îl decupați pe o scândură astfel încât să 
protejeze suprafața de lucru. Tușă finală, îndoiți părțile 
laterale înapoi, astfel încât girafa să stea în picioare.

Aplicați ultimele straturi de alb-negru și lăsați-l să se usuce timp de 
6 minute, astfel încât să fie complet uscat, apoi suntem gata să-l 
tăiem și să-l ridicăm.

Material: Carton

1

2

3

4

5

Material: Hârtie de desen
Decorează-ți peretele cu o piesă de artă, pe care o 
creezi pentru tine. Experimentează culori și tehnici 
pentru a-ți găsi propriul stil.

Material: bandă de mascare
Faceți ghem și modelați pungi de hârtie vechi 
pentru a crea modelul unui elefant; apoi aco-
periți-l cu bandă de mascare -- aceasta va lega 
totul împreună. Apoi, colorați cu markerul, peste 
banda de mascare, exact așa cum doriți!

Picturá-cocos

Material: Hartie cretata
În loc să aruncați cutiile de lapte uzate, le puteți da o 
nouă viață transformându-le în decorațiuni!

Statuie-câine

Dacă trece culoare peste con-

turul designului dvs., nu vă 

faceți griji, acesta va fi oricum 

decupat.

SFAT DE LA MARCUS

Statuie-elefant

'

Mai multă inspirație



Minerale - Marcus

Mineralele sunt suprafețe dure care, în general, 
preiau foarte bine vopseaua acrilică a markerelor. 
De obicei se usucă în aproximativ 3 minute și rămân 
permanent. Suprafețele materialelor mai moi pot fi 
zgâriate, ceea ce îndepărtează și vopseaua. Deci, 
acestea au nevoie de un strat de acoperire (lac) în 
cazul în care le veți manipula des. Alternativ, puteți 
coace mineralele într-un cuptor pentru o impregnare 
profundă a vopselei în material.

Fișă informativă: minerale

ARDEZIE

PIATRĂ

ARGILĂ

*Temperatura camerei

3

4

3

Posibil

Posibil

Posibil

Aproape imposibil

Aproape imposibil

Aproape imposibil

Până la 30 min.

Până la 30 min.

Până la 30 min.

Permanent

Permanent

Permanent

Semi precise

Semi precise

Semi precise

Recomandat

Posibil 

Posibil

10 min.

10 min.

10 min.

COMPATIBILITATE 

(1-5)

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR *

TIMP DE 

USCARE 

COMPLETA

PRECIZIA 

LINIILOR LÁCUIRE

TIMP DE 
USCARE 
PENTRU 

APLICAREA 
ACELEIASI 
CULORI ÎN 
STRATURI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE' PROPRIETÁTI

'
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Board-game cu temă fantezie

Să creăm un simplu board-game, pentru doi jucători, realizat din trei materiale: 
ardezie, pietre și lut. Jocul se va baza pe o temă-fantezie și progresul jucătorilor 
se va face prin aruncarea zarurilor.
Să începem cu tabla, care este făcută dintr-o bucată pătrată de ardezie. Se reco-
mandă să desenați mai întâi designul cu un creion. Desenați structura de bază a 
tablei, apoi o puteți decora cu tema aleasă.

Apoi, marcați “capcanele” sau bonusurile pe traseul 
jocului. De exemplu, puteți folosi reguli precum un 
pas înapoi sau înainte, dacă ajungeți într-un anumit 
sector

Suprafața ardeziei poate fi zgâriată, 
astfel încât culorile sunt doar semi-
permanente. Se poate folosi un lac de 
protecție pentru a le face mai durabile.

Pasul final este de a crea zarurile, din lut. Puteți modela în 
orice formă și alege orice design. De asemenea, vă puteți 
juca cu diferite metode de decorare, cum ar fi zgârierea 
suprafeței colorate sau vopsirea lutului.

Următorul pas este crearea pieselor, din pietre. Puteți folo-
si o bucată de piatră sau puteți lipi câteva împreună. Forma 
pietrelor poate defini personajul pe care ai vrea să-l ilustrezi.

Material: Diverse

1

2

3

4

5

“Ingrediente” pentru Board-game

Tabla este desenată pe o suprafață plană.  Am ales 
o temă fantezie de castel bântuit și un set de reguli 
simplu, care seamănă mult cu Shoots & Ladders.

Un board-game cu un castel bântuit necesită 
piese la fel de înfricoșătoare, pe care le-am creat 
din pietre.

Tablá de joc

Piesele

Puteți face un zar dintr-un bulgăre de lut. Simțiți-vă 
liberi să inventați orice formă și design care se po-
trivește cu tema jocului de masă!

Zaruri

Canalul Youtube Schneider-

Pen, oferă un videoclip com-

plet despre cum să creați acest 

minunat joc de societate!

SFAT DE LA MARCUS



Lemn - Andi

Fișă informativă: Lemn

PLUTĂ

LEMN BRUT

PLACAJ

OSB

BAMBUS

3

3

4

3

3

Posibil

Posibil

Posibil

Recomandat

Recomandat

*Temperatura camerei

aproape imposibil

2 min.

3 min.

2 min.
după amorsare

2 min.
după amorsare

Până la 30 min.

Până la 30 min.

Până la 30 min..

30 min.
după amorsare

30 min.
după amorsare

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Semi precise

Semi precise

Semi precise

Semi precise
după amorsare

Semi precise
după amorsare

Posibil

Posibil

Posibil

Posibil

Posibil

3 min.

3 min.

3 min.

2 min.
după amorsare

2 min.
după amorsare

Lemnul este un material poros și fibros. Sunt mai 
multe varietăți de obiecte din lemn, precum piese 
pentru mobilier, materiale de construcție și altele. 
Tipurile de lemn utilizat în mod obișnuit sunt: 
pin, stejar, mahon, bambus, plută, mesteacăn. În 
funcție de tipul de lemn sau de tipul de tratament al 
lemnului, suprafața de lucru poate varia. Suprafețele 
din lemn brut pot fi aspre și granulate, așa că, în mod 
natural, vor absorbi vopseaua, necesitând în medie 
3 minute timp de uscare pentru primul strat. Dar, 
pentru o acoperire suplimentară, puteți aplica un al 
doilea strat, având grijă să nu vă mânjiți lucrarea în 
timp ce vopseaua încă se usucă.

Suprafețele din lemn pot fi gata lăcuite sau finisate; 
de asemenea pot fi acuperite cu lac pentru a “sigila” 
suprafața, caz în care materialul va fi mai neted, dar 
timpul de uscare a vopselei va fi mai mare. Indiferent 
de suprafața pe care intenționați să pictați, toate 
suprafețele din lemn sunt potrivite pentru a picta 
modele frumoase pe ele. Cu toate acestea, modelele 
se pot deteriora prin utilizarea regulată, în lipsa unui 
strat protector de lac.

COMPATIBILITATE 

(1-5)

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR *

TIMP DE USCARE 

COMPLET

PRECIZIA 

LINIEI

LÁCUIRE

TIMP DE 
USCARE 
PENTRU 

APLICAREA 
ACELEIASI 
CULORI ÎN 
STRATURI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE'

PROPRIETÁTI
'
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Țintă pentru joc darts

Să facem o țintă din pluta dopurilor sticlelor de vin pe care le vom prinde la un loc 
folosind legături de prindere din plastic (“șoricei”). Luați dopuri de vin și puneți-le 
unul lângă celălalt, circular. Apoi, folosim legături de prindere din plastic, pentru 
a le strânge.

Puteți folosi lipici de uz general pentru a le fixa pe un 
copac de plută sau alegeți o bucată de carton, dacă 
o preferați. Odată ce lipiciul este uscat, acesta va fi 
gata de vopsit.

Conceptul este de a folosi 
trei culori, la alegere, pentru 

a picta un centru și cele două 
secțiuni concentrice, fiecare 
corespunzând unui anumit 

număr de puncte.

Puteți folosi săgeți cumpărate din magazin dar, dacă doriți să mergeți până 
la capăt, creați-vă propriul set de săgeți din ace, chibrituri și hârtie.

Suprafața dopului este aspră și poroasă, așa că vă reco-
mandăm să folosiți un marker cu vârf de 4 mm. Aveți 

grijă să curățați, din când în când, vârful acestuia.

Material: Pluta

1

2

3

4

5

Material: Lemn brut
Puteți testa întreaga noastră gamă de culori pe un 
spinner-curcubeu pe care îl puteți atârna de tavan, 
cu o sfoară.

Material: Bambus
Creați un joc liniștitor, pe o placă de tăiat alimente, 
din bambus, unde puteți folosi degetele pentru a ieși 
din labirinrul colorat.

Material: OSB
Luați o placă OSB, alcătuiți-vă schema de culori 
și pictați pur și simplu piesele de lemn în diferite 
culori, evidențiind modelul materialului. Rezultat-
ul va fi o pictură abstractă modernă, care arată 
absolut uimitor.

Spinner

Labirint

Picturá artisticá
Puteți alege orice schemă de 

culori doriți și, de asemenea, 

vă puteți crea propriul sistem 

de punctaj.

SFAT DE LA ANDI

Mai multă inspirație



Sticlă - Andi

Fișă informativă: sticlă

STANDARD

COLORATĂ

MATĂ

3

3

3

Posibil

Posibil

Posibil

*Temperatura camerei

5 min.

5 min.

5 min.

Până la 1 oră

Până la 1 oră

Până la 1 oră

permanent
după coacere

permanent
după coacere

permanent
după coacere

45 de min, la
cuptor, la160°C

45 de min, la
cuptor, la160°C

45 de min, la
cuptor, la160°C

Precisă

Precisă

Precisă

15 min.

15 min.

15 min.

În general, majoritatea suprafețelor de sticlă sunt 
transparente, netede și strălucitoare. Dacă doriți să 

creați o decorațiune, nu este nevoie de un tratament 
suplimentar al suprafeței. Dacă intenționați să 

utilizați des obiectul, este recomandat să folosiți 
lac pentru a păstra aspectul original. Utilizarea 

markerelor pe sticlă necesită, în medie, un timp de 
uscare de 3 minute. În ceea ce privește culoarea, 

sticla poate fi transparentă, semitransparentă, 
netransparentă sau opacă. Ultimele două efecte pot 

fi atinse prin aplicarea unui tratament de suprafață 
sau cu vopsire pe o parte a sticlei. Folosind markere 

acrilice Schneider puteți obține un efect diferit în 
fiecare dintre aceste cazuri. Nu vă fie teamă să 

experimentați. În fiecare caz, tehnica de pictură ar 
trebui să fie diferită.

Deoarece soluția din marker este lichidă, este mai 
bine să încercați să lucrați cu markerul în poziție 

verticală. Fiți atenți, vâful markerul poate scăpa de 
sub control pentru că alunecă ușor pe suprafețe 

curbe și line. Vă recomandăm să respectați timpul 
de uscare, pentru a lucra în siguranță și eficient cu 

markerul. În unele cazuri, suprafața poate fi, de 
asemenea, aspră și mată, precum suprafețele mate. 
În aceste cazuri, timpul de uscare poate fi mai scurt.

COMPATIBILITATE 

(1-5)

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR *

TIMP DE USCARE 

COMPLET

PRECIZIA 

LINIEI LÁCUIRE

TIMP DE 
USCARE 
PENTRU 

APLICAREA 
ACELEIASI 
CULORI ÎN 
STRATURI

'INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE' PROPRIETÁTI

'
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Clopoțel de vânt

Să facem un clopoțel colorat, care simbolizează norocul (și care ar trebui să 
suprime ghinionul). Luați câteva plăcuțe din sticlă pentru microscop pe care le 
puteți decora cu markere acrilice

Amestecați și potriviți diverse modele pentru a crea o 
combinație funky decorativă.

Simțiți-vă liberi să fiți creativ cu 
colorarea plăcuțelor de sticlă. 

Puteți colora întreaga zonă, 
picta pe un model sau realiza o 

combinație de culori.

În cele din urmă, fixați legăturile pe un suport de plastic. 
Vrem ca plăcuțele să fie suficient de aproape încât să se cioc-
nească atunci când sunt deplasate de adierile de vânt, dar nu 
atât de aproape încât să se atingă tot timpul.

După ce modelul se usucă, lipiți panourile împreună în 
perechi, plasând o fir de pescuit între fiecare pereche. 

În acest fel puteți crea legăturile.

Material: Sticlă

1

2

3

4

5

Material: Sticla colorata
Creați un decor simplu, dar uimitor. Luați o 

sticlă de sticlă de vin, împodobiți-o în culorile 
pe care le alegeți, apoi inserați luminițe pentru 

pomul de Crăciun.

Material: Sticlă mată
Decorați un difuzor de parfum din sticlă mată, 
pictând modele hipnotice pe el. Dacă doriți să 
acumulați puncte-bonus pentru stil, alegeți un 
model de difuzor cu iluminare LED încorporată.

Sticlá de vin decoratá

Difuzor din sticlá matá
Simțiți-vă liber să adăugați sti-

clă de culoare închisă în ame-

stecul pe care îl puteți decora 

cu culori argintii și aurii.

SFAT DE LA ANDI

Mai multă inspirație



Diferite suprafețe - Andi

Fișă informativă: diverse

CEARĂ

CAUCIUC

PIELE

netestat

4

3

netestat

netestat

netestat

* La temperatura camerei

2 min.

5 min.

piele normală 2 min, 
imposibil pe piele 

întoarsă

Până la 30 min.

Până la 1 oră

Până la 1 oră

netestat

Permanent
după călcare

Semi permanent

netestat

imposibil

imposibil

Precisă

Precisă

Precisă

4 min.

4 min.

4 min.

Ceară
Ceara este un material foarte utilizat, datorită 
proprietăților sale de etanșare, totuși nu este solubilă în 
apă și se topește la peste 40 de grade Celsius. Ceara 
este folosită în mai multe industrii, de la artă la industria 
alimentară și chiar cosmetică. Cel mai cunoscut articol 
este probabil lumânarea, care poate fi făcută din 
parafină, ceară de albine sau chiar soia. Are o suprafață 
puțin lipicioasă, care poate fi și mată, aspră sau chiar 
strălucitoare. Puteți cumpăra lumânări prefabricate sau 
pur și simplu le puteți modela pe ale dvs.

Cauciuc
În general, timpul de uscare pe suprafețele de cauciuc 
poate fi de peste 4 minute, așa că, dacă vă grabiți, puteți 
folosi oricând un uscător de păr - ținându-l la o distanță 
de minim 30 cm pentru a evita deteriorarea suprafeței 
și a grăbi uscarea. Deoarece cauciucul este o suprafață 
flexibilă, elasticitatea sa poate afecta rezultatul artei 
tale, așa că ține cont de forma finală a lucrării atunci 
când decorezi sau pictezi. Este posibil să nu fie productiv 
să pictăm pe o suprafață sau pe un articol care se întinde 
des în timpul utilizării, deoarece mișcarea constantă a 
materialului poate deteriora designul planificat.

Piele
Puteți utiliza piele naturală sau piele sintetică -- 
aceasta tinde să împărtășească mai multe trăsături 
cu plasticul. Textura pielii poate fi foarte diferită, iar 
acest lucru va afecta suprafața de decorare și timpul 
de uscare a vopselei. De exemplu, dacă utilizați piele 
obișnuită, culorile markerului dvs. vor fi mult mai 
vibrante, dar timpul de uscare al vopselei poate dura 
puțin mai mult; dacă utilizați aceeași culoare pe piele 
întoarsă, vom avea un timp de uscare mai mic.

COMPATIBILITATE 

(1-5)

FEREASTRA DE 
TIMP PENTRU 

MIXAREA 
CULORILOR *

TIMP DE USCARE 

COMPLET

PRECIZIA 

LINIEI LÁCUIRE

TIMP DE 
USCARE 
PENTRU 

APLICAREA 
ACELEIASI 
CULORI ÎN 
STRATURI

'
INSTRUCTIUNI 
DE AMORSARE' PROPRIETÁTI

'
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www.schneider-romania.ro
FaceBook: SchneiderRomania
Instagram: ScheniderPen.ro

TikTok: ScheniderPenRomania

Dorești să prezinți lumii
realizările tale?

Trimite-ne DM la
conturile noastre Social Media!

FaceBook•SchneiderRomania

Instagram•ScheniderPen.ro

TikTok•ScheniderPenRomania



@SchneiderPen.ro

Distribuitor unic Schneider Pen Germany, în România
Scribant Distribution s.r.l.
www.aperta.ro
www.schneider-romania.ro

Ce idei creative ai pus în practică, folosind 
markerele Schneider Paint-It?

Trimite-ne lucrările tale, la contul nostru 
Instagram, și le vom pune în story-urile noastre!

Share your progress!


