
Napomena: ovo su standardne upute 
kako se zajednički koriste svi 
4Modul&Paint TM projekti. Zbog manjih 
odstupanja sadržaja projekta neki se 
opisi projekta ne mogu koristiti za druge 
projekte. 

MODELIRAJ I OBOJI - UPUTE 

A. SIGURNOSNE PORUKE 
1. Molimo pročitajte ove upute prije počtka. 

 2. Preporučen nadzor i pomoć odrasle osobe.  
3. Nije za djecu ispod 5 godina starosti 
4. Ovaj set i njegov gotov proizvod sadrži sitne dijelove koji 
mogu izazvati gušenje ako se pogrešno upotrebljava. Držati 
dalje od djece mlađe od 3 godine. 

 5. Gipsana prašina može nadražiti oči, nos i grlo. Ne stavljjajte 
materijal u usta ni nemojte ga aplicirati na kožu. Izbjegavati 
kontakt s očima ili udisanje prašine. U slučaju kontakta s očima, 
oči isperite vodom, a ako se nelagoda nastavi obratite se 
liječniku. 

 6. pri korištenju škara obavezan je nadzor odrasle osobe. 
 7. Za projekte koji sadrže igle: igle sadrže funkcionalne oštre 

rubove. Koristiti isključivo uz nadzor odrasle osobe. 

B. OSTALE NAPOMENE 
1. Uvijek radite na čvrstoj i ravnoj radnoj površini i pokušajte to 
područje držati urednim i čistim. 

 2. Ako odjeću zamrljate bojom odmah ju isperite. Osušena boja 
može ostaviti mrlje i kod oprane odjeće. Preporučamo nositi 
pregaču ili staru odjeću. 

 3. Ostatke gipsa ispravno zbrinite. Nemojte sipati prah u 
sudoper ili u kadu jer može začepiti odvod. Posuđe u kojem ste 
miješali gips operite pod tekućom vodom. 

C. UPUTE 
 Prije početka miješanja gipsa imajte na umu sliedeće: 
 Gips počinje tvrdnuti u trenutku kad se pomiješa s vodom. To je 

postupan proces u kojem se viskoznost smjese smanjuje sve 
dok se ne stvrdne. Uvijek pratite u kojem je stanju smjesa dok 
miješate. Izlijte smjesu u modul tek kad je smjesa glatka – 
otprilike 3-5 minuta nakon što ste gips pomiješali s vodom. 
Inače, ako se smjesa počne grudati bit će ju teško modelirati. 
Preporuka je da postupci miješanja i modeliranja traju između 5 
i 10 minuta. Vaš projekt može sadržavati više od jedne vrećice 
gipsa (100g). Upte koje slijede su za miješanje jedne vrećice 
gipsa. Vi možete kombinirati i više vrećica gipsa za jedno 
miješanje međutim morate prilagoditi količinu vode u skladu s 
tim. Ako nemate iskustva sa miješanjem gipsa preporučamo da 
miješate jednu po jednu vrećicu gipsa. Možete pokušati miješati 
i pola vrećice gipsa dok ne steknete iskustvo kako se mješavina 
razvija i tvrdne. 

MIJEŠANJE GIPSA..... 

vode 

MODELIRANJE..... 

NAMJEŠTANJE 
SIGURNOSNE 
IGLE..... 
(za projekt sa 
sigurnosnom 
iglom) 

OSLOBAĐANJE IZ KALUPA..... 

BOJANJE..... 

1. MIJEŠANJE GIPSA 
Pripremite posudu za miješanje sa 
glatkom površinom iznutra, miješalicu i 
čašu vode od oko 50-70 ml. Izrežite 
otvor na vrećici gipsa u prahu i sipajte u 
zdjelu. Započnite dodavanje vode. 
Gledajte stanje smjese i vodu dodavajte 
malo po malo i miješajte lagano smjesu. 
Nemojte dodati previše vode 
odjedanput jer vam smjesa može postati 
prerjetka za modeliranje. Ovisno o 
uvjetima, vrećica gipsa će postati glatko 
tijesto nakon što joj dodate otprilike 50-
70 ml vode. Podsjetite se da ne miješate 
gips predugo jer će se početi zgušnjavati.  

2. MODELIRANJE 
Postavite kalup na ravnu površinu sa 
otvorima prema gore. Izlijte smjesu 
gipsa u šupljine. Nježno protresite kalup 
da biste oslobodili zrak. Ako ste miješali 
samo jednu vrećicu gipsa možda nećete 
imati dovoljno smjese da popunite sve 
šupljine u kalupu. One koje ne popunite 
ostavite za slijedeću vrećicu mješavine 
od gipsa.  
- Ako su sigurnosne igle uključene u kompletu: 
Nježno postavite sigurnosnu iglu u smjesu od 
gipsa i ostavite je dok se smjesa stvrdne. To će 
potrajati otprilike 30 min. Dok čekate da se to 
dogodi očistite pribor za miješanje gipsa prije 
neg se gips stvrdne. Pribor čistite uvijek pod 
tekućom vodom kako bi izbjegli začepljenje 
odvode.  
3. OSLOBAĐANJE IZ KALUPA 
Pripremite komad tkanine na stol. 
Nakon što se gips potpuno stvrdnuo 
okrenite kalup i lagano pritisnite oblike. 
Na taj naćin će čvrsti gips oblici izaći iz 
kalupa na pripremljenu tkaninu. 

4. BOJANJE I UREĐENJE 
Možete početi bojenje površinskog djela 
gipsa dok je još vlažan. Međutim, za 
najbolji rezultat, preporuča se da 
pričekate da se gips potpuno osuši. 
Također vas molimo da se osvrnete na 
posebni odjeljak - vodić za bojenje i 
miješanje boja. 
 - Ako je u set uključena sjajna boja: nakon što 
obojate modele osnovnim bojama možete 
neke detalje istaknuti i sjajnim bojama. Ti 
detalji svjetlit će u mraku. Kako napraviti da 
boja svjetli u mraku? Izložite obojani dio 
sobnoj svjetlosti na minutu. Isključite svjetlo i 
gledajte kako svjetli. Poput magije! Po potrebi 
obojani model izlažite svjetlosti i svjetlit će 
opet i opet! Zabava je neograničena! 
Eksperimentirajte sa miješanjem sjajne boje sa 
osnovnim bojama.  
 

IZREŽITE MAGNETIĆE.... 

- Ako je sjaj uključen u vaš komplet: jednostavno pospite sjaj na obojane 
komade prije nego što se boja posuši. 

5. LJEPLJENJE MAGNETA 
Pričekajte da se gips potpuno stvrdne i  
osuši. Izrežite magnete na komadiće  
veličine otprilike 18x25mm (potreban je  
nadzor odraslih osoba pri korištenju škara).  
Skinite zaštitu i čvrsto držite na zadnjoj strani gipsanog modela. Ako 
se magnet ne zalijepi provjerite da li je gips potpuno suh. Magnet se 
ne može zalijepiti na vlažnu površinu. Provjerite da li je pozadina 
glatka. Ako nije zamolite odraslu osobu da malo pobrusi zadnju 
stranu. Magnet će se čvrsto zalijepiti na glatku i suhu površinu. 

D. VODIĆ I SAVJETI ZA BOJENJE 
Koristite vlastite sheme boja ili pogledajte kako je pokazano na ideje 
na paketu. Pratite vodić za miješanje boja. Neki od slijedećih vodića 
ne možete primijeniti u ovom setu jer potrebne boje nisu uključene u 
set.  
ZELENA = ŽUTA + PLAVA  
ROZA = CRVENA + BIJELA 
NARANČASTA = ŽUTA + CRVENA  
NEBO PLAVA = PLAVA + BIJELA 
LJUBIČASTA = PLAVA + CRVENA  
LIMUN ZELENA = ŽUTA + MALO PLAVE 
SMEĐA = CRVENA + ŽUTA + MALO CRNE 
TIRKIZNA = PLAVA + BIJELA + MALO ŽUTE 
Miješanje boja sa bijelom ili crnom dobit ćete svjetlije ili tamnije 
nijanse. Nemojte miješati previše boja zajedno jer će dobivena boja 
biti mtna. Za bolje rezultate primjenjujte više od jednog sloja boje, ali 
pričekajte dok se prvi sloj boje dobro osuši. Uvijek je lakše bojati 
tamniju boju preko svjetlije nego obrnuto. Uvijek operite kist za 
bojenje prije nanošenja druge boje. Za to pripremite malu čašicu s 
vodom. Također je dobro koristiti tacnu za miješanje boje. Dobro 
zatvorite poklopac boje kako bi spriječili isušivanje. Ako boja postane 
suha razrijedite ju s nekoliko kapi vode. Također možete dodati kap 
deterdženta za suđe i dobro promiješati. To će vam pomoći da boja 
bolje prijanja na površinu. 
 E. SAVJETI ZA RECIKLIRANJE 
Pomozite spasiti naš okoliš tako da ne bacate ostatke neiskorištenog 
materijala. Čuvajte ih za buduću upotrebu. Kistove i boje možete 
koristiti za buduće projekte kod kuće ili u školi. Gips prah možete 
kuupiti u dućanu i ponoviti ovaj projekt. Kalupe također možete 
ponovno koristiti. 
 
 

PITANJA I KOMENTARI 
Cijenimo vaše povjerenje te nam je vaše zadovoljstvo ovim proizvodom vrlo bitno. U 
slučaju da imate bilo kakve komentare ili pitanja ili vam ste pronašli manjkavosti ili 
neispravnosti u ovom setu molimo vas da se ne ustručavate kontaktirati distributera 
u vašoj državi čiji su podaci otisnuti na pakiranju. Također se možete obratiti i našem 
timu za marketinšku podršku na e-mail:  infodesk@4M-IND.com, faks: (852) 
25911566, tel (852) 28936241, Web: WWW.4M-IND.COM 


