Touteluettelo ja
toutekuvaukset

Yleisimmät tuotteet tai niiden johdannaiset, jotka
saattavat aiheuttaa ruoka-allergiaa ja -intoleranssia
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Vahaliidut Softywax®
Tuotekuvaus
Pehmeitä ja pyöreitä vahaliituja, joissa on elävät ja kirkkaat värit.
Vahaliiduilla voidaan piirtää muulle kuin kiiltäväpintaiselle paperille, kartongille, pahville ja puupinnoille

Hyvät puolet
• Pehmeä ja yhtenäinen piirustusjälki.
• Hajuton.
• Jättää paksun värikerroksen, joten voit käyttää raaputustekniikoita ja luoda lukemattomia erilaisia pintarakenteita. Voit myös kokeilla häivytystekniikkaa hieromalla värialuetta kankaanpalalla tai
kädellä.
• Liidut ovat riittoisia, sillä ne ovat täyttä vahaa.
• Lapsi oppii piirtämistä ja värien käyttöä samaan aikaan.
• Miellyttävä piirtää.
• Upeat värit.
• Peittäviä. Vahavärit ovat täysin läpinäkymättömiä, joten niitä voidaan käyttää myös värilliselle paperille.

Kohdekäyttäjä
Sopii kaikenikäisille. Sopii erittäin hyvin pienille lapsille liitujen koon ja voimakkaiden värien ansiosta.

Käyttötavat
Sävytystekniikka
Väritetään vaaleammasta voimakkaampaan väriin. Värisiirtymä saadaan aikaan aivan vierekkäisillä tai
päällekkäisillä vedoilla. Aloita painamalla ensin vähemmän ja paina sen jälkeen vähitellen enemmän,
niin väreistä tulee voimakkaampia.
Viivatekniikka
Värisävyt ja varjostus saadaan aikaan ristikkäisillä vedoilla, joista syntyy pohjakuvioita. Kuvio on tiheämpi paikoissa, joissa tarvitaan voimakkaampia värisävyjä.
Vaharaaputustekniikka (Grattage)
Käytä sitä sävytystekniikalla tehtyyn vaaleasävyiseen piirustukseen tai erivärisistä viivoista väritettyyn
vahaliitukerrokseen. Peitä koko piirustus tummalla vahakerroksella. Raaputa terävällä muovailupuikolla tai neulalla kuvioita, joista näkyvät alemmat värikerrokset.
Saippuaraaputustekniikka
Sama kuin vaharaaputus, paitsi että piirustus peitetään tempera-nestesaippuatahnalla (noin 3:1 suhteessa). Kun tempera on kuivunut, voit raaputtaa siihen kuvioita, joista alemmat värikerrokset näkyvä.
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Vahalastut
Jos säästät teroituksen jättämät liidunkappaleet väreittäin lajiteltuina, voit tehdä niistä mosaiikkeja.
Peitä piirustuksen väritettävä osa puuliimalla ja sirottele sen päälle haluamasi väriset värihiukkaset.
Ravistele liiman kuivuttua irtohiukkaset pois.

Vinkkejä
Kun jokin viiva on poistettava, on parasta yrittää raaputtaa vahaa ensin mahdollisimman paljon pois ja
käyttää vasta sen jälkeen pyyhekumia. Tämän tyyppistä vahaa on erittäin vaikea poistaa, joten paperille
jää melkein aina väriä.
Jos värittäessä ilmaantuvat irtohiukkaset häiritsevät, voit poistaa ne talouspaperilla. Paina yksinkertaisesti vain paperia piirustukseen, niin irtohiukkaset jäävät siihen kiinni.

Tarvikkeet
Jovi- raaputin ja iso kynänteroitin.

Opetustavoitteet
• Tarkkuutta vaativien liikkeiden hallinta.
• Silmän ja käden yhteistyön kehittäminen.
• Värien käytön oppiminen.
• Varjostuskuvioiden käytön oppiminen.
• Kirjoittamisen ensiaskeleiden oppiminen.
• Vahan peittokyvyn oppiminen.

Säännöstö
- Normi EN 71/3 - EU-merkintä.

Pakkaus ja ulkonäkö
- Mitat: pituus 60 mm ja halkaisija 10 mm.
Toimitetaan 24 värisävyn sarjana, jossa lisäksi kulta- ja
hopeavärit.
Saatavissa erilaisissa kaikkien jakelukanavien tarpeisiin
sopeutetuissa pakkauksissa.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Puhdistus ja pesu
Käsinpesu.
Liota saippuavedessä noin neljä tuntia.
Pese sen jälkeen nestesaippualla.
Älä hiero alussa.
Huomio! Tahrat saattavat imeytyä syvemmälle kuituihin, jos vaatekappaleet pestään väärällä tavalla.
Tahraantuneiden vaatteiden pesu pesukoneessa saattaa tehdä tahroista vielä vaikeammin poistettavia.
Älä koskaan laita tahraantunutta vaatekappaletta kuivauskoneeseen: tahra saattaa jäädä pysyväksi.
Normaalipesun pesukoneessa ei pitäisi jättää jälkiä, mutta jos epäilet kankaan olevan vaikea puhdistaa,
pese se käsin.
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Vahaliidut Jovicolor® ja Jovicolor
Triwax®
Tuotekuvaus
Vahaliitu joka ei tahraa, ei katkea ja on väriltään kirkas ja täyteläinen.
Vahaliitu on suunniteltu juuri lapsen käteen sopivaksi.
Vahaliiduilla voidaan piirtää muulle kuin kiiltäväpintaiselle paperille, kartongille ja pahville, sekä myös
puulle tai rosoisille pinnoille.

Hyvät puolet
• Pehmeä ja yhtenäinen piirustusjälki.
• Ei tahraa sormia.
• Hajuton.
• Jättää värikerroksen, joten voit käyttää raaputustekniikoita (päällekkäisiä kerroksia 		
ja värikerrosten läpi puikolla raaputtamista) ja luoda lukemattomia erilaisia pintarakenteita.
• Liidut ovat riittoisia sillä ne ovat täyttä vahaa. Lapsi kokee piirtämisen ja värin käytön samaan
aikaan.
• Helppo teroittaa.
• Miellyttävä piirtää.
• Upeat värit.
• Ei tahmea, eikä pintakuonaa.
• Pintaan ei jää halkeamia, eikä kohoumia.
• Peittävä.

Kohdekäyttäjä
Sopii kaikenikäisille. Sopii erittäin hyvin pienille lapsille liitujen paksuuden ansiosta.

Käyttötavat
Sävytystekniikka
Väritetään vaaleammasta voimakkaampaan väriin. Värisiirtymä saadaan aikaan aivan vierekkäisillä tai
jopa päällekkäisillä vedoilla.
Viivatekniikka
Värisävyt ja varjostus saadaan aikaan ristikkäisillä vedoilla, joista syntyy pohjakuvioita. Kuvio on tiheämpi
paikoissa, joissa tarvitaan voimakkaampia värisävyjä.
Vaharaaputustekniikka (Grattage)
Käytä sitä sävytystekniikalla tehdylle vaaleasävyiselle piirustukselle tai erivärisistä viivoista koostuvaan
vahaliitukerrokseen. Peitä koko piirustus tummalla värikerroksella. Raaputa terävällä muovailupuikolla
tai neulalla kuvioita, joista näkyvät alemmat värikerrokset.
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Saippuaraaputustekniikka
Sama kuin vaharaaputus paitsi että vahaliitukerroksella peittämisen sijasta piirustus peitetään
tempera-nestesaippuatahnalla (sekoitus suunnilleen suhteessa 3:1). Kun tempera on kuivunut voit
raaputtaa siihen kuvioita, joista alemmat värikerrokset näkyvät.
Teroitusjätteet
Jos säästät väreittäin lajiteltuina teroituksen jättämät liidunkappaleet, voit tehdä niistä mosaiikkeja.
Peitä piirustuksen väritettävä osa vesiohenteisella puuliimalla ja sirottele sen päälle haluamasi väriset
värihiukkaset. Kun liima on kuivunut ravistele irtohiukkaset pois.

Tarvikkeet
Jovi- raaputin, Iso Jovi- kynänteroitin.

Opetustavoitteet
• Tarkkuutta vaativien liikkeiden hallinta.
• Silmän ja käden yhteistyön kehittäminen.
• Värien käytön oppiminen.
• Oppia käyttämään varjostuskuvioita.
• Kirjoitustaidon esiasteena toimiminen.
• Vahan peittokyvyn oppiminen.

Säännöstö
- Normi EN 71/3 - EU-merkintä.
- Yhdysvaltalainen normi ASTM D 4236 - ACMI-merkintä.

Pakkaus ja ulkonäkö
Pyöreät
- Mitat: pituus 75 mm. ja halkaisija 12 mm.
- 24 värisävyn sarja ja 6 metalliväriä, sopeutettu kaikkien jakelukanavien tarpeisiin.
Kolmikulmaiset
Mitat: pituus 82 mm ja halkaisija 11 mm.
- 12 ja 24 värisävyn sarjat, jotka on sopeutettu kaikkien jakelukanavien tarpeisiin.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Puhdistus ja pesu

Tahrat saa helposti poistettua vaatteista pesemällä
kohtaa käsin saippuapalalla.
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Väriliidut Kuusikulmainen kynä,
Plasticolor® ja Hito- kynä
Tuotekuvaus
Tukeva, kiinteä ja täyteläisen värinen muoviväriliitu. Elävät, kirkkaat värit jotka sopivat hyvin paperille
värittämiseen ja riittävät pitkään, sillä koko kynä on samaa ainetta.
Väriliiduilla voit piirtää valkoisille tai värillisille kartongeille, piirustuspaperille, tai mustalle kartongille
metallisävyillä.

Hyvät puolet
• Suoria, kestäviä liituja.
• Ei tahraa sormia.
• Hajuton.
• Miellyttävä piirtää.
• Luistaa hyvin paperilla.
• Helppo teroittaa.
• 24 upeaa väriä.
• Ei halkeamia.
• Ei tahmea, eikä pintakuonaa.
• Eivät katkea pudotessaan.
• Voidaan pyyhkiä kumilla.

Kohdekäyttäjä
Sopivat lapsille kolmivuotiaasta lähtien.

Käyttötavat
Sävytystekniikka
Väritetään vaaleammasta voimakkaampaan väriin. Värisiirtymä saadaan aikaan aivan vierekkäisillä tai
jopa päällekkäisillä vedoilla.

Teroitusjätteet
Jos säästät väreittäin lajiteltuina Jovi- väriliitujen teroituksen jättämät liidunkappaleet, voit tehdä
niistä mosaiikkeja. Peitä piirustuksen väritettävä osa vesiohenteisella puuliimalla ja sirottele sen päälle
haluamasi väriset värihiukkaset. Kun liima on kuivunut ravistele irtohiukkaset pois.

Opetustavoitteet
• Tarkkuutta vaativien liikkeiden hallinta.
• Kirjoitustaidon esiasteena toimiminen.
• Tavallisten ja metallivärien erojen oppiminen.
• Uusilla kuvataidevälineillä kokeileminen: Metalliväriliidut.
• Mustan pohjan käyttäminen väritykseen.
• Metallivärien jäljen havainnoiminen mustalla pohjalla.
• Hukkamateriaalin hyväksikäyttö.

Säännöstö
- Normi EN 71/3 - EU-merkintä.
- Yhdysvaltalainen normi ASTM D 4236 - ACMI-merkintä.

Pakkaus ja ulkonäkö
Hito- kynä
- Mitat: pituus 80 mm. ja halkaisija 7 mm. 6 ja 12 värisävyn sarjat.
Kuusikulmainen kynä
- Mitat: pituus 115 mm. ja halkaisija 8 mm. 12 ja 24 värisävyn sarjat.
Plasticolor
- Mitat: pituus 117 mm. ja halkaisija 8 mm. 12 ja 24 värisävyn sarjat + kulta ja hopea.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Puhdistus ja pesu
Tahrat saa helposti poistettua vaatteista pesemällä kohtaa käsin saippuapalalla.

Viivatekniikka
Värisävyt ja varjostus saadaan aikaan ristikkäisillä vedoilla, joista syntyy pohjakuvioita. Kuvio on tiheämpi
paikoissa, joissa tarvitaan voimakkaampia värisävyjä.
Himmennystekniikka
Sävytystekniikalla väritetylle piirustukselle lisätään valkoista väriliitua. Värisävyistä tulee kuin
pastelliväreillä väritettyjä.
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Värikynät
Tuotekuvaus
Perustyökalu piirustusidean ilmaisuun.
Värikynillä voit piirtää yhtenäisiä värikenttiä, varjostuksia, himmennyksiä ja läpikuultavia töitä ja
piirustukset saavat niistä hahmon lisäksi väriä.
Viivan piirto. Muihin tekniikoihin verrattuna se on erittäin nopea.
Värikynillä voit piirtää valkoisille tai värillisille kartongeille ja piirustuspaperille.

Hyvät puolet
• Katkeamisen estämiseksi puurunkoon kiinnitetty väripuikko.
• Kuusikulmainen tukevan otteen saamiseksi ja pyörimisen estämiseksi.
• 24 näyttävää väriä.
• Valmiiksi teroitettu kärki.

Kohdekäyttäjä

Opetustavoitteet
• Tarkkuutta vaativien liikkeiden hallinta.
• Piirustustaidon kehittäminen.
• Esineiden värisävyjen havainnointi ja toisto.
• Silmän ja käden yhteistyön kehittäminen.
• Pieniin käsiin sopivien välineiden käyttö (Maxit).

Säännöstö
- Normi EN 71/3 - EU-merkintä.

Pakkaus ja ulkonäkö
Kuusikulmainen
- Mitat: 176 mm ja paksuus 7 mm.
Kolmikulmainen
- Mitat: 176 mm ja paksuus 12 mm. Pituus 176 mm ja halkaisija 7.6 mm
24 värisävyn sarja ja sopeutettu kaikkien jakelukanavien tarpeisiin.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Sopii kaikenikäisille.

Puhdistus ja pesu
Käyttötavat

Tahrat saa helposti poistettua vaatteista pesemällä kohtaa käsin nestesaippualla.

Sävytystekniikka
Perinteisin tekniikka ja Väritetään vaaleammasta voimakkaampaan väriin. Värisiirtymä saadaan
aikaan aivan vierekkäisillä tai jopa päällekkäisillä vedoilla.
Viivatekniikka
Värisävyt ja varjostus saadaan aikaan ristikkäisillä vedoilla, joista syntyy pohjakuvioita. Kuvio on tiheämpi
paikoissa, joissa tarvitaan voimakkaampia värisävyjä.
Häivytys
Teroita eri värisiä kyniä. Sirottele kynästä lähteneet värihiukkaset väritettävälle alueelle ja levitä
väri varovasti vanutupolla hieroen. Toista sama kaikilla tarvittavilla väreillä. Piirustukseen tulee siitä
pehmeitä ja reunoille häipyviä värisävyjä.
Himmennystekniikka
Sävytystekniikalla väritetylle piirustukselle lisätään valkoista väriliitua. Värisävyistä tulee kuin
pastelliväreillä väritettyjä.
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Huopakynät
Tuotekuvaus
Huopakynä on tarkka ja luotettava piirustusväline, joka tekee tasapaksuista ja tasaväristä viivaa ja jolla
on piirrettävä ripeästi.
Huopakynät annostelevat paperille tarkasti oikean määrän mustetta, eikä niitä tarvitse hoitaa muuten
kuin sulkea korkki tiiviisti aina käytön jälkeen, jotta ne eivät kuivu.
Jovi- huopakynät piirtävät mille tahansa pinnalle, joka ei ole liian kiiltävän liukas tai rosoinen.

Sekoitustekniikka
Voit sekoittaa kosteita musteita: Jos et värittäessäsi odota että muste kuivuu, vierekkäiset musteet
sekoittuvat toisiinsa.
Tai sekoittaa kuivia musteita: Jos värität vaaleammalla värillä tummemman päälle, väri muuttuu
toiseksi (jos värität tummemmalla värillä vaaleamman päälle, eroa tuskin huomaa).

Hyvät puolet

Täplämaalaustekniikka
Täplitä Maxi- huopakynillä piirrosala. Eri värejä saat sekoitettua lomittamalla erivärisiä täpliä keskenään
tiheämmin tai harvemmin. Värisävyt saat aikaan käyttämällä täpliä tiheämmin tai harvemmin.

• Elintarvikeväripohjaiset musteet.
• Tukeva ja kestävä kärki.
• Turvakorkki.
• Tuuletettu ja vääntymätön korkki, joka napsahtaa paikalleen.
• 24 väriä.
• MAXI- huopakynissä on sisään painumisen estävä nuolenmuotoinen kärki.
• Pestävissä käsistä ja vaatekappaleista.

Kohdekäyttäjä

Opetustavoitteet
• Huopakynien kokeilu erilaisille pinnoille.
• Tarkkailla veden vaikutusta musteeseen.
• Kokeilla erityyppisien viivojen vetämistä.
• Tarkkuutta vaativien liikkeiden hallinta.
• Silmän ja käden yhteistyön kehittäminen.

Koska muste on helposti pois pestävissä, Jovi- huopakyniä voi käyttää nelivuotiaasta ja Maxi- kyniä
kolmivuotiaasta lähtien. Ylärajaa ei ole.

Säännöstö

Käyttötavat

Pakkaus ja ulkonäkö

Viivatekniikka
Värisävyt ja varjostus saadaan aikaan ristikkäisillä vedoilla, joista syntyy pohjakuvioita. Kuvio on tiheämpi
paikoissa, joissa tarvitaan voimakkaampia värisävyjä.
Läpikuultotekniikka
Väritä voipaperille tai silkkipaperille. Kun se on kuivunut lisää toista väriä, jolloin niistä syntyy läpikuultava
kolmas väri. Voit tehdä läpikuultavia piirroksia myös värittämällä ensin paperin toiselle ja sitten toiselle
puolelle.
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Huopakynän vesitekniikka
Väritä huopakynällä haluamasi alueet. Hiero värikohtaa sen jälkeen veteen kostutetulla siveltimellä.
Värisävyt muuttuvat tasaisesti toisiksi.

- Normi EN 71/3 - EU-merkintä.

- Standardihuopakynät mitat: pituus 147 mm. ja halkaisija 9 mm.
- MAXI huopakynät mitat: pituus 135 mm. ja halkaisija 14 mm.
- 24 värisävyn sarja ja sopeutettu kaikkien jakelukanavien tarpeisiin
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Puhdistus ja pesu
Normaali pesu pesukoneessa riittää poistamaan tahran vaatteista.
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Lyijykynät Trigraph®

Pyyhekumit

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Ergonomisesti muotoiltuja kolmikulmaisia lyijykyniä kahdella eri kovuudella. Setripuuta.
Kolmikulmaisia HB standardilyijykyniä.
Kolmikulmaisia B maxilyijykyniä.

Soft- kumit: Erittäin pehmeitä, sopivat kaikille lyijyn kovuuksille ja etenkin selluloosapitoisille pinnoille
(paperi, kartonki, pahvi, jne.). Sopii kaikkein pienemmillekin. Jättää pyyhittäessä vähemmän purua kuin
perinteinen raakakumi.
White- kumit: Pehmeitä. Sopivat hyvin pehmeimmille lyijyille, sillä imevät paremmin grafiittia. Jättävät
vähän kumipurua. Kaikille selluloosapitoisille pinnoille.
Plastic- kumit: Niiden koostumus on suunniteltu sopivaksi kaikille pintalaaduille. Erittäin tehokkaita
voipaperilla tai kalvoilla.
Ergoplast- kumit: Pehmeitä. Erittäin tehokkaita ja imukykyisiä. Kaikille lyijyn kovuuksille. Kaikille
selluloosapitoisille pinnoille. Ergonomisesti muotoiltu ja erittäin kätevä käyttää.
Profesional Quality- kumit: Pehmeitä. Erittäin imukykyisiä. Sopivat erityisesti pehmeille lyijyille ja
korkealaatuisille pinnoille (ammattikäyttöön). Kaikenikäisille.
Ovalada- kumit: Kovempia. Sopivat erityisesti grafiitille ja etenkin voipaperille. Kaikille lyijyn kovuuksille.

Hyvät puolet
• Lyijyn kovuusasteet B ja HB.
• Kolmikulmaisia tukevan otteen saamiseksi ja pyörimisen estämiseksi.
• Kaikenlaisille piirustuspinnoille.

Käyttötavat
Lyijykynällä voidaan vetää viivoja. Viiva on piirustuksen tärkein rakenneosa. Sen avulla määritellään
esineen ääriviivat ja hahmotellaan todellisuuteen tai mielikuvitukseen pohjautuvat muodot.
Viivaa käytetään massan ja tilan yhdistämiseen, pintarakenteen hahmottamiseen, jne.
Lyijykynillä voidaan piirtää kahdella eri tavalla: lyijyn kärjellä tai sen reunalla. Lyijyn kärjellä voidaan tehdä
pistejonoja, viivoituksia, ristikkokuvioita, jne. Valojen ja varjojen eri tummuusasteet saadaan aikaan
viivoja lähemmäksi tai kauemmaksi toisistaan piirtämällä. Lähellä toisiaan tai ristikkäin varjopaikoissa
ja erillään valoisemmissa kohdissa, tai leveämpiä viivoja varjossa ja ohuempia valopaikoissa
käyttäen.
Lyijykynällä vaaka-asennossa piirtämällä on kätevä tehdä isoja tummia alueita. Lyijyn reunaa enemmän
tai vähemmän painamalla saadaan eri syvyisiä varjoja.

Opetustavoitteet
• Tarkkuutta vaativien liikkeiden hallinta.
• Silmän ja käden yhteistyön kehittäminen.
• Oppia käyttämään varjostuskuvioita.
• Kirjoitustaidon esiasteena toimiminen.
• Todellisuuden havainnoiminen ja sen hahmottaminen piirtämällä.
• Todellisten tai kuviteltujen esineiden hahmottaminen viivoilla ja varjoilla.
• Paksujen ja ohuiden kynänvetojen harjoittelu

Pakkaus ja ulkonäkö
- Kolmen HB- lyijykynän blisteripakkaus.
- Kahden B- lyijykynän blisteripakkaus.
- 12 HB- lyijykynän rasia.
- 12 B- lyijykynän rasia.
- Näyttelypakkaus, jossa 36 HB- kynää ja
36 B- kynää
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Hyvät puolet
• Sopivat kaikenlaisille pinnoille.		
• Eivät ole raakakumia.
• Ergonomisesti muotoiltuja.
• Eivät riko paperia.

Kohdekäyttäjä
3 vuodesta ylöspäin ja ilman yläikärajaa.

Käyttötavat
Pyyhekumit soveltuvat grafiitin pyyhkimiseen, lyijykynän jäljen poistamiseen maalaamisen jälkeen,
piirustuksen vaalentamiseen, sekä varjojen, heijastusten ja pintarakenteiden luomiseen.

Opetustavoitteet
• Oppia poistamaan ylimääräiset jäljet paperia rikkomatta.
• Opetella kumin käyttöä piirustusvälineenä (varjostukset, viivan vedot, jne.)...

Pakkaus ja ulkonäkö
- Laatikoissa ja blister- pakkauksissa.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Puhdistus ja pesu
Tahrat saa helposti poistettua
vaatteista pesemällä kohtaa käsin nestesaippualla.
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Taululiidut Classcolor®
Tuotekuvaus
Valkoisia ja värillisiä taululiituja, pölyttömiä, kiinteitä ja erittäin pehmeitä käsitellä.

Hyvät puolet
• Eivät naarmuta vahausta.
• Pehmeitä käyttää.
• Hyvin kirkkaat ja elävät värit.
• Peittäviä.
• Jättää vain vähän liitupölyä käsiin.

Kohdekäyttäjä
Sopii kaikenikäisille.

Säännöstö
- EU-merkintä.

Pakkaus ja ulkonäkö
- 10 valkoisen liidun rasia.
- 10 väriliidun rasia.
- 100 valkoisen liidun laatikko.
- 100 väriliidun laatikko.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es
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Sormiväri

Tarvikkeet
Jovi- kuviosieniä, Kaatumattomia värimukeja, Väriteloja, Muotteja.

Tuotekuvaus
Hyytelömäinen, vesipohjainen ja helposti pois pestävä.
Lapsi tutustuu maalaamiseen sormituntuman kautta.
Voidaan käyttää sitkeille papereille ja kartongille.

Hyvät puolet
• Vesiliukoinen. Tahnamainen.
• Kirkkaat värit.
• Myrkytön.
• Vähän peittävä.
• Helppo pestä pois.
• Kuivuu hitaasti.

Kohdekäyttäjä
Helppo käyttää ja myrkytön, joten soveltuu erinomaisesti lasten tutustuttamiseen maalaamiseen.
Suositellaan etenkin 3-6 vuotiaille.

Käyttötavat
Piirtäminen
Sormia siveltiminä käyttäen otetaan haluttua väriä ja maalataan kuvio sopivalle pinnalle. Voit piirtää
ensin kuvion siluetin tai täyttäen sen jälkeen sisäosan värillä.
Sormitekniikka
Väriä otetaan sormenpäillä ja painetaan täpliä kuvioksi. Paperille painetaan sormella yhä uudestaan
kunnes sille ei enää jää jälkeä, niin, että samalla voidaan käyttää värien erilaista voimakkuutta hyväksi.
Painotekniikka
Sormilla tai sopivalla sienellä. Ota sormiväriä kädellä, jalalla, tähden tai eläimen muotoisella sienellä ,
jne... ja paina pinnalle sen jälki.
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Opetustavoitteet
• Väreihin tutustuminen.
• Painotyön mahdollisuuksien tutkiminen.
• Kosketusaistin kehittäminen.
• Omiin ruumiinosiin tutustuminen (kädet ja jalat).
• Vartalon liikkeiden hallinnan kehittäminen.
• Sormien ja käsien näppäryyden parantaminen.
• Silmän ja käden yhteistyön kehittäminen.
• Ryhmätyön oppiminen.

Säännöstö
- Normi EN 71/3 - EU-merkintä.
- Yhdysvaltalainen normi ASTM D 4236 - ACMI-merkintäI.

Pakkaus ja ulkonäkö
- 35 ml, 125 ml, ja 500 ml purkkeja, sopeutettu kaikkien jakelukanavien tarpeisiin.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Puhdistus ja pesu
Tahraantuneiden vaatteiden pesu pesukoneessa saattaa tehdä tahroista vielä vaikeammin poistettavia.
Älä koskaan laita tahriintunutta vaatekappaletta kuivauskoneeseen, tahra saattaa jäädä pysyväksi.
Normaalipesun pesukoneessa ei pitäisi jättää jälkiä, mutta jos epäilet kankaan olevan vaikea puhdistaa,
pese se käsin.
Käsipesu:
Liota vedessä noin neljä tuntia.
Ruiskuta sen jälkeen runsaalla vesisuihkulla, mieluummin kääntöpuolelta.
Pese nestesaippualla.
Älä hankaa alussa.
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Temperaväri opetuskäyttöön
(Guassiväri)
Tuotekuvaus
Guassi- eli temperaväriä käytetään vesivärin tapaan, mutta se peittää enemmän ja saa
ominaisuuksistaan johtuen aikaan kattavan värikerroksen.
Sävyt peittävät paperin lähes täysin joten valkoista väriä ei saa aikaan värittömyys, vaan valkoinen
väriaine. Guassivärin pigmentit on sekoitettu liimaan tai valkoiseen pigmenttiin. Tuloksena on paksu
tahna.
Sitä voidaan käyttää huokoisillekin pinnoille, kuten paksu paperi (ei kiiltäväpintainen), pahvi, kartonki,
puu, Jovi- muovailumassasta tehdyt kuivuneet esineet, kuivat puunlehdet, jne.

Hyvät puolet
• Hyytelömäinen tiivis väri joka notkistuu, kun sitä ravistelee.
• Laadukkaat eläväiset värit.
• Peittokyky.
• Kätevä käyttää.
• Riittoisa ja kuivuu nopeasti.

Kohdekäyttäjä
Lapsi voi käyttää nelivuotiaasta lähtien kouluopetukseen tarkoitettuja temperavärejä maalauksen
opettelemiseen.
Värejä voivat käyttää aikuisetkin, joskin suositellaan akryylivärien käyttöä kymmenvuotiaasta lähtien.

Käyttötavat
Roisketekniikka
Taulun värittäminen hammasharjaroiskeilla on hyvä tapa antaa sen pintarakenteelle volyymiä.
Suurempia roiskeita saat aikaan isommalla pyöreällä siveltimellä jota kopautellaan toisen siveltimen
varrella tai kädellä.
Sienipainotekniikka
Kuviosieniä leimasimina käyttäen väri otetaan suoraan purkista tai väripaletilta johon on valmiiksi
sekoitettu tarvittavat värisävyt.
Sienellä painetaan väritettävälle pinnalle halutut kuviot. Jos peset sienen ennen kuin väri kuivuu, väri
lähtee siitä helposti pois.
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Kolmivärimaalaus
Sinistä, karmiininpunaista ja keltaista käyttäen ja niitä keskenään sekoittaen saat aikaan lukemattomia
värisävyjä.

Tarvikkeet
Jovi- siveltimiä, Kaatumattomia Jovi- värimukeja, Jovi- kuviosieniä, Jovi- alusliinoja, Palettiveitsiä,
Väripaletteja.

Opetustavoitteet
• Tarkkuutta vaativien liikkeiden hallinta.
• Yksivärisen maalauksen kokeilu.
• Yhden värin sävyjen rikkauteen ja sen valkoisen ja mustan kanssa sekoittamiseen tutustuminen.
• Värisekoituksilla kokeilu.
• Painokuvioiden tekeminen temperaväreillä.

Säännöstö
- Normi EN 71/3 - EU-merkintä.
- Yhdysvaltalainen normi ASTM D 4236 - ACMI-merkintä.

Pakkaus ja ulkonäkö
15 ml, 35 ml ja 500 ml purkit.
- 10 ml tuubit.
Sopeutettu kaikkien jakelukanavien tarpeisiin.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Puhdistus ja pesu
Tahraantuneiden vaatteiden pesu pesukoneessa saattaa tehdä tahroista vielä vaikeammin poistettavia.
Älä koskaan laita tahriintunutta vaatekappaletta kuivauskoneeseen, tahra saattaa jäädä pysyväksi.
Älä päästä kuivumaan. Ala välittömästi puhdistamaan tahroja ja toista heti käsittely, jos tahra ei poistu
kokonaan. Älä hankaa alussa.
Ruiskuta runsaalla vesisuihkulla, mieluummin kääntöpuolelta.
Pese luonnonsaippuapalalla.
Kuivuneet ja käsittelemättömät tahrat:
Jätä tahrakohta likoamaan sopivaan astiaan sekoittaen siihen samassa suhteessa kokomaitoa,
vetyperoksidia ja nestesaippuaa liottaen yli kuusi tuntia.
Pese sen jälkeen luonnonsaippualla tai nestesaippualla.
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Sekoitettu temperaväri
Tuotekuvaus
Tavallisen temperan tapaan vesipohjainen väri, mutta käyttövalmiiksi sekoitettu, niin, että sitä ei
tarvitse enää valmistella käyttöä varten.
Koulukäyttöön tarkoitetun temperan johdannainen, jota kutsutaan myös valmistemperaksi, sillä vaikka
se on muuten sama väri, se helpottaa opettajan työtä ja on riittoisampaa.
Voidaan käyttää mille tahansa huokoisellekin pinnalle, kuten paksu paperi (ei kiiltäväpintainen), pahvi,
kartonki, puu, Jovi- muovailumassasta tehdyt kuivuneet esineet, kuivat puunlehdet, jne.

Hyvät puolet
• Kirkkaat värit.
• Peittävä.
• Kätevä käyttää.
• Helppo sekoittaa värejä keskenään.
• Riittoisa ja kuivuu nopeasti.
• Ei sakkaannu.
• Suositellaan lapsille kolmivuotiaasta lähtien.

Kohdekäyttäjä
Helppokäyttöisyytensä ansiosta sitä voidaan käyttää kolmivuotiaasta lähtien.

Käyttötavat
Roisketekniikka
Taulun värittäminen hammasharjaroiskeilla on hyvä tapa antaa sen pintarakenteelle volyymiä.
Suurempia roiskeita saat aikaan isommalla pyöreällä siveltimellä jota kopautellaan toisen siveltimen
varrella tai kädellä.
Sienipainotekniikka
Kuviosieniä leimasimina käyttäen väri otetaan suoraan purkista tai väripaletilta johon on valmiiksi
sekoitettu tarvittavat värisävyt.
Sienellä painetaan väritettävälle pinnalle halutut kuviot. Jos peset sienen ennen kuin väri kuivuu, väri
lähtee siitä helposti pois.
Kolmivärimaalaus
Sinistä, karmiininpunaista ja keltaista käyttäen ja niitä keskenään sekoittaen saat aikaan lukemattomia
värisävyjä.
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Tarvikkeet
Jovi- siveltimiä, Kaatumattomia Jovi- värimukeja, Jovi- alusliinoja, Väripaletteja, Jovi- kuviosieniä, Joviväripaletteja.

Opetustavoitteet
• Tarkkuutta vaativien liikkeiden hallinta.
• Värisekoituksilla kokeilu.
• Temperan käyttö kolmiulotteisiin pintoihin.
• Värin paksuuteen tutustuminen lisäämällä siihen enemmän tai vähemmän vettä.
• Esteettisen havaintokyvyn kehittäminen.

Säännöstö
- Normi EN 71/3 - EU-merkintä.
- Yhdysvaltalainen normi ASTM D 4236 - ACMI-merkintä.

Pakkaus ja ulkonäkö
- 500 ml ja 1000 ml pulloja 12 värillä.
- 500 ml pulloja 6 metallivärillä.
- 250 ml pulloja kuudella eri kiiltovärillä.
- Kuuden 55 ml purkin pakkaus. Eri kiiltoväreillä.
- 250 ml pulloja neljällä fluorisoivalla värillä.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Puhdistus ja pesu
Tahraantuneiden vaatteiden pesu pesukoneessa saattaa tehdä tahroista vielä vaikeammin poistettavia.
Älä koskaan laita tahriintunutta vaatekappaletta kuivauskoneeseen, tahra saattaa jäädä pysyväksi.
Älä päästä kuivumaan.
Ruiskuta runsaalla vesisuihkulla, mieluummin kääntöpuolelta.
Pese nestesaippualla.
Tarpeen vaatiessa hankaa nestesaippualla.
Kuivuneet tahrat:
Liottaminen sekoittaen siihen samassa suhteessa kokomaitoa, vetyperoksidia ja nestesaippuaa
liottaen yli kuusi tuntia helpottaa pesua.
Ruiskuta sen jälkeen runsaalla vesisuihkulla, mieluummin kääntöpuolelta.
Painele aluksi tahraa, mutta älä heti hankaa.
Pese saippualla.
Hankaa loput tahrasta sen jälkeen pois saippualla.
Toista heti käsittely, jos tahra ei poistu kokonaan.
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Monikäyttömaali Jovidecor®
Tuotekuvaus
Vesipohjainen satiinimaali. Se on erittäin peittävää, joten jo yhdellä värikerroksella päästään
parhaaseen lopputulokseen. Voidaan ohentaa vedellä tai akryylinesteillä eri läpikuultavuusasteiden
saavuttamiseksi.
Kuivuu tasaisesti muodostaen suojaavan ja pestävän pinnan.
Voidaan käyttää kaikille pinnoille eikä sisällä ammoniakkia, joten siitä ei myöskään synny epämiellyttävää
hajua. Tuote on täysin myrkytön.

Hyvät puolet
• Pestävissä (ennen kuivumistaan).
• Voidaan käyttää kaikille pinnoille.
• Vedenpitävä.
• Erittäin peittävää.
• Kuivuu tasaisesti.
• Voidaan lakata kiiltävämmän lopputuloksen saavuttamiseksi ja esineen pinnan suojaamiseksi.
• Heti käyttövalmis.

Kohdekäyttäjä
Voidaan käyttää kuusivuotiaasta alkaen, kun lapsi hallitsee jo siveltimen käytön ja varoo tahraamasta
vaatteitaan.
Aikuiset voivat käyttää maalia askarteluun.

Käyttötavat
Roisketekniikka
Taulun värittäminen hammasharjaroiskeilla on hyvä tapa antaa sen pintarakenteelle volyymiä.
Suurempia roiskeita saat aikaan isommalla pyöreällä siveltimellä, jota kopautellaan toisen siveltimen
varrella tai kädellä.
Sienipainotekniikka
Kuviosieniä leimasimina käyttäen väri otetaan väripaletilta johon on valmiiksi sekoitettu tarvittavat
värisävyt. Sienellä painetaan väritettävälle pinnalle halutut kuviot. Jos peset sienen ennen kuin väri
kuivuu, väri lähtee siitä helposti pois.
Kolmivärimaalaus
Sinistä, karmiininpunaista ja keltaista käyttäen ja niitä keskenään sekoittaen saat aikaan lukemattomia
värisävyjä.
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Muovailuvahan maalaus
Aivan samoin kuin kovettuvasta askartelumassasta tehtyjä esineitä maalatessa, Jovidecorilla voidaan
lisätä yksityiskohtia tai jopa maalata isoja alueita Jovi- muovailuvahasta tehtyihin esineisiin.
Lakkaus
Kiiltävämmän lopputuloksen saavuttamiseksi voit sekoittaa hieman Jovi- lakkaa haluamaasi väriin.

Tarvikkeet
Siveltimiä, lakkaa, kaatumattomia värimukeja, väripaletti, sieniä ja palettiveitsiä.

Opetustavoitteet
• Maalin käyttömahdollisuuksien oppiminen.
• Maalien ja temperavärien erojen havaitseminen.
• Maalin käyttö tasaisille pinnoille.
• Maalin ja lakan sekoituksen käyttö.
• Lakalla viimeistellyn ja viimeistelemättömän pinnan erojen havaitseminen.

Säännöstö
- Normi EN71 - EU-merkintä.

Pakkaus ja ulkonäkö
- Kuuden 55 ml purkin pakkaus ja 500 ml purkki.
Eri värien sarja tai yksivärinen
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Kaikenlaisille
pinnoille: lasi puu - solumuovit muovi…

Puhdistus ja pesu
Tahrat saattavat imeytyä syvemmälle kuituihin, jos vaatekappaleet pestään väärällä tavalla.
Tahraantuneiden vaatteiden pesu pesukoneessa saattaa tehdä tahroista vielä vaikeammin poistettavia.
Älä koskaan laita tahriintunutta vaatekappaletta kuivauskoneeseen, tahra saattaa jäädä pysyväksi.
PESUOHJEET:
Älä päästä tahraa kuivumaan.
Ruiskuta runsaalla vesisuihkulla, mieluummin kääntöpuolelta.
Normaali käsin pesu nestesaippualla tai saippuapalalla riittää poistamaan tahran kokonaan.
Liota kuivia tahroja vedessä noin neljä tuntia ja pese sen jälkeen nestesaippualla. 		
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Akvarelliväri
Tuotekuvaus
Akvarelliväri on väri jossa pigmentit sekoitetaan vesiliukoiseen arabikumiin, ja jolla saadaan läpikuultava
maalausjälki; maalattava paperikin saattaa näkyä akvarellivärikerroksen läpi, ja maalausjälki on läpikuultava,
hyvin erilainen paksuudeltaan ja sävyiltään kuin maalattaessa peittävämmillä tekniikoilla kuten öljyväreillä, joka
käyttää tiheämpiin sidosaineisiin sekoitettuja pigmenttejä.
Kiinteät akvarellivärit sekoitetaan veteen ja ne levitetään siveltimellä paperille. Tai tuubeissa joihin on jo
sekoitettu vettä.
Akvarellimaalauksen tarvitaan “painavaa” paperia. Mitä vähemmän paperi painaa, sitä helpommin se rypistyy
kostuessaan.
Jos paperi painaa vähemmän kuin 240 g/m2, se rypistyy ja on kiristettävä maalattaessa.
Painavammat paperit voidaan kiinnittää maalaustelineeseen nipistimillä. Erittäin painavia papereita voidaan
käyttää tukematta.
Paperin lisäksi voidaan maalata kovettuvasta muovailumassasta tehtyjä esineitä.

Hyvät puolet
• Helppo kostuttaa.
• Leviää erinomaisen hyvin maalattaessa.
• Tarttuu hyvin.
• Pigmenttipitoisuus tarpeeksi suuri.
• Kestää hyvin valoa.
• Akvarellimaalauksen tyhjiä valkoisia kohtia kutsutaan varauksiksi. Valkoiset kohdat saadaan jättämällä
tyhjä kohta tai vedellä kostuttamalla. Niitä voi tehdä myös nestemäisellä kumilla.
• Akvarellimaalauksessa väri ei koskaan peitä kokonaan työstettävää pintaa.

Kohdekäyttäjä
Jovi- akvarellivärien käyttäjät ovat yli kahdeksan vuotiaita. Myös aikuiset saavuttavat niillä erinomaisia
lopputuloksia.

Käyttötavat
Roisketekniikka
Taulun värittäminen hammasharjaroiskeilla on hyvä tapa antaa sen pintarakenteelle volyymiä. Suurempia
roiskeita saat aikaan isommalla pyöreällä siveltimellä jota kopautellaan toisen siveltimen varrella tai kädellä.
Kaavintatekniikka
Kosteaa väriä voi kaapia muovikortilla tai palettiveitsellä. Näin syntyy vaaleampia alueita ja uusi pintarakenne.
Sopii hyvin kivien ja kallioiden maalaamiseen.
Kiteet tai lumiefekti
Saat aikaan mielenkiintoisia pintarakenteita lisäämällä suolaa kosteisiin väreihin. Tämä sopii etenkin
lumimaisemiin.
Pahvilla piirtäminen
Sekoita paletilla väriä ja ota se pahvinpalaan. Vedä pahvin kulmalla paperille vaaka-, pysty- ja viistoviivoja... Voit
helposti piirtää kaisloja, aitoja, pensasaitoja, jne.
Sienitekniikka
Sienellä saa hyvin tehtyä pensaita tai puiden lehtiä. Ota akvarelliväriä värinapista hieromalla sitä kostealla
sienellä. Paina sienen pintarakenteen mukainen väriläikkä paperille.
Sienellä voi myös poistaa osan tuoreesta väristä, mutta tällä tekniikalla kohdasta saattaa tulla kuivuessaan
karkeapintainen.
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Valkoisten kohtien teko
Akvarellivärillä maalattua kohtaa hangataan kostealla siveltimellä niin että väri liukenee joka sivelyllä yhä
enemmän. Kun kohta on kuivunut, se voidaan maalata uudestaan, tai jättää valkoiseksi. Jos kostutat liikaa,
paperi saattaa mennä rikki.
Valkoiset kohdat
Ennen akvarellivärillä maalausta voit sivellä valkoiseksi haluttuun kohtaan valkoisella vahalla piirroksen tai
alueen. Kun kohta maalataan, se hylkii akvarelliväriä ja jää valkoiseksi.
Läpikuultotekniikka
Kuivan akvarellivärikerroksen päälle voidaan maalata toinen kerros jonka alta kuultaa uuden sävyn saanut
vanha kerros.
Käyttö yhdessä Jovi- värikynien kanssa
Akvarellipiirroksen viivoja voi korostaa värikynillä samanlaisilla, niitä täydentävillä tai vastaväreillä. Tätä
tekniikkaa käytetään usein satujen ja nuortenkirjallisuuden kuvituksissa.

Tarvikkeet
Jovi- siveltimiä, Kaatumattomia Jovi- vesimukeja, Jovi- alusliinoja, Jovi- kuviosieniä.

Opetustavoitteet
• Tarkkuutta vaativien liikkeiden hallinta.
• Kannustaminen kuvataiteen tarkasteluun ja analyysiin.
• Eri akvarellitekniikoiden oppiminen.
• Esteettisen näkemyksen ja koristelykyvyn vahvistaminen.
• Uusien mahdollisuuksien löytäminen samasta maalaustekniikasta.
• Materiaaleista huolehtimisen oppiminen.

Säännöstö
- Normi EN 71/3 - EU-merkintä.
- Yhdysvaltalainen normi ASTM D 4236 - ACMI-merkintä.

Pakkaus ja ulkonäkö
- 22 mm ja 30 mm värinappeja.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Puhdistus ja pesu

Tahraantuneiden vaatteiden pesu pesukoneessa saattaa tehdä tahroista vielä vaikeammin poistettavia.
Älä koskaan laita tahriintunutta vaatekappaletta kuivauskoneeseen, tahra saattaa jäädä pysyväksi.
Liottaminen sekoittaen siihen samassa suhteessa kokomaitoa, vetyperoksidia ja nestesaippuaa liottaen yli
kuusi tuntia helpottaa pesua.
Huuhdo noin 30ºC vedessä.
Pese nestesaippualla tai luonnonsaippuapalalla.
Tarvittaessa hankaa loppu tahrasta saippualla pois.
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Akryylilakka
Tuotekuvaus
Luonnontuotteista valmistettu tai synteettinen lakka on hartsimainen kerros jota käytetään
valmiiden töiden kuten maalausten suojaamiseen pölyltä ja ajan patinalta, maalatun pinnan optisten
ominaisuuksien muuttamiseen, värien elävöittämiseen ja pinnan kiillon muuttamiseen.
Lakkaa voi käyttää myös muuhun. Sitä voi lisätä väreihin, jolloin se antaa niille lisää kiiltoa ja kiinteyttä;
sillä voi myös erottaa kaksi värikerrosta toisistaan, estäen öljyn (öljymaalauksessa) imeytymisen
ylemmästä kerroksesta alempaan.
Jovi- vernissaa voidaan käyttää kaikenlaisiin väreihin, kuten akryyliväreihin tai Jovicolor vahaliituihin. Sitä
voidaan käyttää myös kovettuvaan muovailumassaan, muovailuvahaan, puuhun, erilaisiin muoveihin,
pahviin ja lasitöihin.

Hyvät puolet
• Akryylilakka.
• Neutraali väri, kuivuessaan väritön, ei vaikuta alla olevan kerroksen väriin.
• Kuivuu nopeasti.
• Levitetään siveltimellä.
• Voidaan käyttää pinnoitteena huokoisten pintojen tasoitukseen.

Kohdekäyttäjä
Suositellaan käyttöä viisivuotiaasta ylöspäin.
Myös aikuiset voivat käyttää akryylilakkaa töissään hyväkseen

Käyttötavat
Pinnoitekäyttö
Suoraan purkista, tai vedellä ensin laimennettuna, voit levittää huokoiselle pinnalle yhden tai useamman
lakkakerroksen värien, kuten Jovi- akryylivärien käytön helpottamiseksi.

Lautasliinatekniikka
Vernissaa käytetään kuin liimaa paperisista lautasliinoista leikattujen kuvioiden kiinnittämiseen
pahvisiin, muovisiin, puisiin tai Jovi- muovailumassasta tehtyihin laatikoihin ja esineisiin. Leikatut kuviot
laitetaan suoraan laatikoiden tai esineiden pinnalle tai kuivuneen Jovi- akryylimaalikerroksen päälle. Sen
jälkeen esine lakataan niin, että koriste jää siihen kiinni.

Tarvikkeet
Jovi- siveltimiä, Kaatumattomia Jovi- värimukeja, Jovi- alusliinoja.

Opetustavoitteet
• Vernissan mahdollisuuksien ja käyttötarkoitusten oppiminen.
• Taideteosten suojaaminen.
• Lisätä kiinnostusta taideteosten suojeluun.
• Uusien koristelutapojen keksiminen.
• Kiiltävä viimeistelytulos.

Säännöstö
-Normi EN 71/3 - EU-merkintä.

Pakkaus ja ulkonäkö
- 60 ml ja 500 ml Pulloja.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Puhdistus ja pesu
Kosteat tahrat irtoavat helposti vedellä ja nestesaippualla
pesemällä. Kuivuneet tahrat eivät lähde pois.

Suojaus ja elävöittäminen
Kuivien muovailumassaesineiden päälle (maalattuja tai maalaamattomia), muovailuvahahahmojen
päälle tai vahaliitupiirrosten päälle, voi käyttää Jovi- akryylilakkaa suojelemaan pölyltä ja naarmuilta.
Samalla pinta elävöityy ja tulee kiiltävämmäksi.
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Blandiver® muovailumass
opetuskäyttöön
Tuotekuvaus
Blandiver on erittäin pehmeä ja notkea vesipohjainen muovailumassa, joka soveltuu hyvin lasten pieniin
käsiin ja voimiin.
Se on elintarvikejauhoista, suolasta ja vedestä valmistettu luonnontuote.
Lapsi voi sillä leikkiessään kehittää mielikuvitustaan, aistejaan ja kekseliäisyyttään. Säilytä pakkaus
ilmatiiviisti suljettuna, jotta massa ei kuivu.

Hyvät puolet
• Helppo muotoilla.
• Miellyttävä kosketella. Ei tartu kiinni pintoihin.
• Laaja valikoima värejä, joita voi sekoittaa keskenään.
• Myrkytön, mutta pahan makuinen, jotta lapsi ei laittaisi sitä suuhunsa.
• Helppo puhdistaa pois.

Kohdekäyttäjä
Sopii 2-8 vuotiaille.

Käyttötavat
Käsin muovailu: pallomuodot tai kuulat, makkarat, geometriset perusmuodot (pyramidit, kuutiot,
sylinterit, jne...), sopii työstettäväksi pursottimilla, puristimilla, myllyillä.

Tarvikkeet
Puristimia, muovailupuikkoja, leikkausmuotteja, painokuviomuotteja, kaulimia, alusliinoja.
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Opetustavoitteet
• Vartalon liikkeiden hallinnan kehittäminen.
• Kappaleen tilavuuden ja tasaisen pinnan erojen hahmottaminen.
• Kosketus- ja tuntoaistin harjoittaminen.
• Muovailumassaan ja muovailuvälineisiin tutustuminen.
• Kätevyyden kehittäminen.
• Sormien ja käsien näppäryyden parantaminen.
• Mielikuvituksen kehittäminen.

Säännöstö
- Normi En 71/3 - EU-merkintä.
- Yhdysvaltalainen normi Astm D 4236 - ACMI-merkintä..

Pakkaus ja ulkonäkö
- 50 g, 110 g ja 460 g purkit, sopeutettu eri jakelukanavien tarpeisiin.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Puhdistus ja pesu
Tahrat saattavat imeytyä syvemmälle kuituihin, jos vaatekappaleet pestään väärällä tavalla.
Älä koskaan laita tahriintunutta vaatekappaletta kuivauskoneeseen, tahra saattaa jäädä pysyväksi.
Anna tahran kuivua kokonaan.
Kun se on kuivunut, riittää kun vaatekappaleen pesee normaalisti pesukoneessa ja tahra katoaa.
MATTOJEN PUHDISTUS: anna tahran kuivua kokonaan. Pelkällä vedellä kostutetulla pesusienellä
varovasti hankaaminen riittää tahran kiinteän osan poistamiseen, jäljelle jäänyt väri lähtee
nestesaippuaan kostutetulla pesusienellä.
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Muovailuvaha Plastilina

Tarvikkeet
Muovailupuikkoja, leikkausmuotteja, kaulimia, palettiveitsiä, alusliinoja, lakkaa, siveltimiä.

Tuotekuvaus
Muovailuun tarkoitettu askartelumassa. Ei kovetu, on miellyttävän vahamainen, eikä ole liian sitkeä.
Muovailuvahoja on kasvisperäisiä ja mineraaliperäisiä. JOVI- muovailuvaha on kasvispohjainen jonka
ansiosta sen tilavuus on painoon verrattuna jopa 33% suurempi. Onkin muistettava, että lapset
leikkivät nimenomaan volyymillä. Se on lisäksi notkeampi ja sen värit ovat kirkkaampia.

Hyvät puolet
• Kiinteä.
• Helppo muotoilla: irtoaa rikkoutumatta muotista, eikä menetä muotoaan. Helppo
muovailla sormin, niistä ei jää jälkiä.
• Voidaan työstää matalissakin lämpötiloissa.
• Notkea ja kiinteä; pitää hyvin muotonsa.
• Helppo muovailla.
• Värejä voidaan sekoittaa.
• Laaja värivalikoima: 15 kirkasta värisävyä + 6 hohtavaa fluorisoivaa väriä.
• Ei kuivu.
• Voidaan lakata, jolloin ei kerää pölyä.

Kohdekäyttäjä
Sopii kolmivuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille, sekä kaikenikäisille aikuisille, muovailuun, muottien
valmistukseen, hammasmuotteja varten, animaatioelokuvien tekoon, terapeuttisiiin tarkoituksiin...

Käyttötavat

Opetustavoitteet
• Esteettisen havaintokyvyn kehittäminen.
• Kehittää kappaleen volyymin muokkauskykyä.
• Kappaleen tilavuuden ja tasaisen pinnan erojen hahmottaminen.
• Sormien näppäryyden parantaminen.
• Mielikuvituksellisten hahmojen muotoilu heräkkeen pohjalta.
• Tarkkuutta vaativien liikkeiden hallinta.

Säännöstö
- Normi EN 71/3 - EU-merkintä.
- Yhdysvaltalainen normi ASTM D 4236 - ACMI-merkintä.

Pakkaus ja ulkonäkö
- Palakoot 14 g, 25 g, 50 g, 150 g, 350 g, ja 110 g sopeutettu kaikkien jakelukanavien tarpeisiin.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Puhdistus ja pesu
Älä koskaan laita tahriintunutta vaatekappaletta kuivauskoneeseen tahra saattaa jäädä pysyväksi.
Puhdista käsin mahdollisimman paljon: ja irrota tahraa vaatekappaleesta muovailuvahapalasella
painellen.
Tahra yleensä katoaa lopullisesti normaalipesussa pesukoneessa.
Jos tahra kuitenkin vielä näkyy, se saadaan pois pesemällä kohtaa saippuapalalla.

Käsin muovailu: Pallomuodot o kuulat, Makkarat, geometriset perusmuodot.
Tekniikat: Lisäystekniikka, Muottirungon päälle muovailu, muovailuvahan käyttö maalauksissa.
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Muovailumassa (kovettuva)
Tuotekuvaus
Savesta valmistettu muovailumassa joka kovettuu huoneenlämmössä ja sopii hyvin kuvataideopetukseen
eri asteille.
Muovaillaan käsin, tarvittaessa muovailutyökalujen avulla.
Säilytä pakkaus ilmatiiviisti suljettuna, jotta massa ei kuivu.

Hyvät puolet
• Kuivuu itsestään huoneenlämmössä ( 24 tuntia). Ei tarvitse polttaa uunissa.
• Notkea ja miellyttävä kosketella.
• Helppo tasoittaa, ei halkeile.
• Helppo työstää ja massaa voi lisätä työstön aikana.
• Voidaan maalata akryylimaaleilla, lakata, hioa, kaulita levyiksi, rullata ja leikata.

Palettiveitsiä, muovailupuikkoja, leikkausmuotteja, painokuviomuotteja, kaulimia, alusliinoja, lakkaa,
pensseleitä.

Opetustavoitteet
• Kehittää kappaleen volyymin muokkauskykyä.
• Kehittää esteettistä näkemystä ja koristelutaitoa.
• Tutustua kovettuvan massan kuvataiteellisiin mahdollisuuksiin.
• Kolmiulotteisiin töiden tekeminen.
• Pysyvien teosten luominen.

Säännöstö
- Normi En 71/3 - EU-merkintä.
- Yhdysvaltalainen normi Astm D 4236 - ACMI-merkintä

Kohdekäyttäjä

Pakkaus ja ulkonäkö

Sopii 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

- 500 g pala valkoinen ja terrakotta.
- 1000 g pala valkoinen ja terrakotta..
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Käyttötavat
Käsin muovailu: pallomuodot tai kuulat, makkarat, geometriset muodot.
Tekniikat: Lisäystekniikka, muottirungon päälle muovailu, korkokuvat, kaiverrus.
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Tarvikkeet

Puhdistus ja pesu
Anna tahran kuivua kokonaan.
Kun se on kuivunut, riittää kun vaatekappaleen pesee normaalisti pesukoneessa ja tahra katoaa.
MATTOJEN PUHDISTUS: anna tahran kuivua kokonaan. Nestesaippualla kostutettu pesusieni riittää
poistamaan tahrat kokonaan.
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Ilmassa kovettuva värillinen hieno
muovailumassa Patcolor®

Tarvikkeet
Puristimia, muovailupuikkoja, leikkausmuotteja, painokuviomuotteja, kaulimia, alusliinoja.

Tuotekuvaus
Pehmeä ja notkea vesipohjainen muovailumassa.
Lasten ja aikuisten käyttöön.
Massalla voidaan leikkiä ja siitä voidaan muovata pikkuesineitä, jotka kuivuttuaan voidaan säilyttää.
Massa on värillistä, joten esineitä ei tarvitse maalata.

Hyvät puolet
• Helppo kaulia ja muovailla.
• Kirkkaat värit, joita voidaan sekoittaa keskenään.
• Miellyttävä kosketella. Ei tartu sormiin.
• Erittäin kätevä vaakatasoon tehtävissä töissä.
• Kuivuu hitaasti, joten esineet voidaan tarvittaessa vielä viimeistellä.
• Tasoita esineen pinta märällä sormella, jotta se ei halkeile kuivumisen aikana.
• Kovettuu huoneenlämmössä (noin 1 cm/24 tuntia).
• Voidaan kuivata uunissa lisäten lämpöä vähitellen 40º C alkaen 100º C saakka.
• Kuivuminen nopeutuu tällä tavalla huomattavasti.
• Myrkytön.
• Helppo puhdistaa pois.
• Värit eivät muutu kuivumisen jälkeen.

Kohdekäyttäjä
Yli kolmivuotiaille, myös aikuisille.

Käyttötavat
Käsin muovailu: Pikkuesineitä, jotka kuivuttuaan voidaan säilyttää.
Helppo työstää pursottimilla, puristimilla, muovailuvahamyllyillä, muoteilla, jne.
Voidaan lakata kuivumisen jälkeen.
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Opetustavoitteet
• Vartalon liikkeiden hallinnan kehittäminen.
• Kappaleen tilavuuden ja tasaisen pinnan erojen hahmottaminen.
• Kosketus- ja tuntoaistin harjoittaminen.
• Muovailumassaan ja muovailuvälineisiin tutustuminen.
• Kätevyyden kehittäminen.
• Sormien ja käsien näppäryyden parantaminen.
• Mielikuvituksen kehittäminen.

Säännöstö
- Normi EN71 - EU-merkintä.

Pakkaus ja ulkonäkö
- 110 g purkki.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Puhdistus ja pesu
Tahrat saattavat imeytyä syvemmälle kuituihin, jos vaatekappaleet pestään väärällä tavalla.
Älä koskaan laita tahriintunutta vaatekappaletta kuivauskoneeseen, tahra saattaa jäädä pysyväksi.
Anna tahran täysin kuivua.
Kuivumisen jälkeen normaali pesu pesukoneessa riittää poistamaan tahran kokonaan.
MATTOJEN PUHDISTUS: anna tahran täysin kuivua. Pelkällä vedellä kostutetulla pesusienellä varovasti hankaaminen riittää tahran kiinteän osan poistamiseen, jäljelle jäänyt väri lähtee nestesaippuaan
kostutetulla pesusienellä.
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Papel maché listo para ser usado
Patmaché®
Tuotekuvaus
Muovattava paperimassa, käyttövalmis, puhdas, kevyt, tukirakenteen päälle rakennettavien tai
tasaisten ilmassa kuivuvien hahmojen tekemiseen. Kuivumisaika n. 24 tuntia/ 1 cm paksuus.
Kuivuttuaan hahmot voidaan koristella maalaamalla tai voit kiinnittää niiden päälle lakkaamalla pieniä
esineitä.

Hyvät puolet
• Käyttövalmis, massaa ei tarvitse sekoitella, eikä odotella sen valmistumista käyttöä 		
varten.
• Yhtenäinen massa, jossa on juuri oikea määrä vettä.
• Ei tahraa, toisin kuin tavallinen paperimassa, jonka työstäminen on tuhruista.
• Voit laittaa yli jääneen massan takaisin pakkaukseen, niin että se ei kuivu.

Kohdekäyttäjä
3 vuodesta ylöspäin ja ilman yläikärajaa.

Käyttötavat
Massa on kevyttä ja kelluu, mutta se on hyvä lakata ennen kuin laitat sen veteen, muutoin se alkaa
jonkin ajan kuluttua hajota.
Helppo kaulia ja muovailla, voit tehdä siitä makkaramuotoja yhtä lailla kuin sileitä ja tasaisia kuvioitakin.
Voit käyttää myös erimuotoisia tukirakennelmia (juomalaseja, ilmapalloja, metallikehikkoja, jne... ) jotka
antavat sisältäpäin kappaleelle muotoa sitä työstäessäsi.
Kuivuu hitaasti, joten esineitä voi tarvittaessa hioa sileiksi. Kappaleiden silottelua ja yhdistelyä helpottaa,
jos hankaat niitä kostealla sormella.
Kuivuttuaan hahmot ovat erittäin kestäviä ja ne voidaan helposti värittää Jovidecor, Glitter tai Metallicväreillämme.
Voidaan myös kuivata uunissa.
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Tarvikkeet
Muovailupuikkoja, muotteja, temperavärit ja Jovidecor maalaamiseen. Lakka hahmon viimeistelyyn ja
kestävyyden parantamiseen.

Opetustavoitteet
• Kehittää kolmiulotteisen kappaleen työstämistaitoa
• Kehittää esteettistä näkemystä ja koristelutaitoa
• Tutustua paperimassan taiteellisiin mahdollisuuksiin
• Kolmiulotteisten töiden tekeminen
• Kestävien teosten luominen
• Sormien näppäryyden parantaminen ja tuntoaistin kehittäminen.
• Mielikuvituksen kehittäminen.

Säännöstö
- Normi EN 71 - EU-merkintä.

Pakkaus ja ulkonäkö
- 680 g pala muovipakkauksessa.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Puhdistus ja pesu
Sekä kuivat, että kosteat paperijäännökset irtoavat helposti vedellä pesemällä.
Normaali pesu pesukoneessa poistaa myös kaikki jäänteet kokonaan.
Mikäli tahra on iso, irrota ensin suuremmat paperijäänteet.
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Puumassa Patwood®
Tuotekuvaus
Puhdas ja kevyt muovailtava puumassa puuta jäljittelevien esineiden tekoon. Esineestä riippuen
saattaa olla tarpeen käyttää sisäistä tukirakennetta.
Kovettuu huoneenlämmössä. Kuivumisaika n. 24 t / 1cm.

Hyvät puolet
• Heti käyttövalmis.
• Miellyttävä puun tuoksu.
• Ei tahraa.
• Osat helppo liittää yhteen.
• Kuivuttuaan erittäin kestävää.

Kohdekäyttäjä

Opetustavoitteet
• Pehmeillä materiaaleilla kokeileminen.
• Lisätä kiinnostusta taideteosten suojeluun.
• Kehittää kappaleen volyymin muokkauskykyä.
• Tutustua Patwood- massan kuvataiteellisiin mahdollisuuksiin.
• Kolmiulotteisten töiden tekeminen.
• Tarkkuutta vaativien liikkeiden hallinta.
• Silmän ja käden yhteistyön kehittäminen.

Säännöstö
- EN 71.

Pakkaus ja ulkonäkö
- Muovipussiin pakattuja 680 g paloja.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

3 vuodesta ylöspäin ja ilman yläikärajaa.

Puhdistus ja pesu

Käyttötavat

Sekä kuivat, että kosteat tahrat irtoavat helposti vedellä pesemällä.
Normaali pesu pesukoneessa poistaa myös tahrat kokonaan.
Mikäli tahra on iso, irrota ensin suuremmat jäänteet.

Massa on kevyttä ja kelluu, mutta se on hyvä lakata ja antaa kuivua ennen kuin laitat sen veteen,
muutoin se alkaa jonkin ajan kuluttua hajota.
Helppo kaulia ja muovailla ja siitä voi tehdä hienorakenteisiakin esineitä.
Kuivuu hitaasti, joten esineet voi tarvittaessa hioa sileiksi. Kappaleiden silottelua ja yhdistelyä helpottaa,
jos hankaat niitä kostealla sormella kohdasta, josta haluat niitä hioa tai liittää ne yhteen.
Voidaan myös kuivata uunissa lisäten lämpöä vähitellen 50ºC alkaen 120ºC saakka.

Tarvikkeet
Muovailuvälineet, leikkausmuotit, temperavärit maalaukseen, lakka ja Jovidecor hahmon kestävyyden
parantamiseen.
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Kasvoväripuikot ja -voide

Tarvikkeet
Pensseleitä, kiiltohileitä, vesimuki, meikkisieniä.

Tuotekuvaus
Ihon värittämiseen. Rasvapohjainen, ei vesipitoinen. Sisältää aineita, jotka tekevät siitä vesiliukoisen
joten se lähtee helposti iholta.
Voide lähtee helposti pelkällä vedellä ja puikkoväri vedellä ja saippualla, tai puhdistusvoiteella.

Hyvät puolet
• Miellyttävä käyttää. Pehmeä.
• Peittävä.
• Pysyy hyvin iholla.
• Näyttävät värit, joita voidaan sekoittaa keskenään.
• Kestää hyvin kuumuutta.
• Meikkaukseen tarkoitettuja väriaineita, jotka eivät ärsytä ihoa.
• Väripuikkoa voi teroittaa.

Kohdekäyttäjä
Aikuisen valvonnassa kasvovärejä voivat käyttää jo 3 vuoden ikäiset.
Väripuikot sopivat hyvin 3-8 vuotiaille ja pensselillä levitettävät voiteet 7-vuotiaille ja vanhemmille.

Opetustavoitteet
• Meikkauksen mahdollisuuksiin perehtyminen.
• Havaita uusia tilaisuuksia kasvovärien käyttöön.
• Uusien pintojen löytäminen kuvataiteen käyttöön.
• Omiin kasvoihin tutustuminen.
• Kasvojen käyttäminen kuvataideilmaisuun.
• Omien kasvonpiirteiden muuttaminen.
• Omiin käsiin tutustuminen.
• Omien käsien muodon muuttaminen
• Kädenliikkeiden oppiminen ja niiden hallinta.
• Kolmiulotteisen kappaleen työstämistaidon parantaminen.
• Esteettisen näkemyksen ja koristelykyvyn vahvistaminen.
• Mielikuvituksen kehittäminen.
• Yhteisöhengen ja ryhmätyöskentelykyvyn kehittäminen.

Säännöstö
- Normi En 71/3 - EU-merkintä.

Pakkaus ja ulkonäkö

Käyttötavat
Vaaleasta tummempaan
Suositellaan, että laitat ensin vaaleat värit ja siirryt siitä tummempiin sävyihin. Jos pohjaväri on tumma,
jätä värittämättä kohdat joihin laitat myöhemmin vaaleita värejä.
Kiiltohileet
Fantasia, elokuvatähtien glamour, robotit ja juhlameikit tulevat upeammiksi, kun niihin lisää sinne tänne
kiiltohileitä. Lisää kiiltohileet kasvovärin ollessa vielä kostea, jotta ne tarttuvat hyvin paikalleen.

1

- Voide: 30 ml purkki.
- Puikko: 3,6 g ja 17 g.
Katso lisätietoa sivuilta www.jovi.es

Puhdistus ja pesu
Vaatteet: 40ºC asteessa. Ilman esipesua ja keskipitkällä ohjelmalla. Vältä pinta-aktiivisten pesuaineiden
käyttöä.
Huonekalut: puhdista alkoholiin kostutetulla kangaspalalla.
Iho: poista selluloosapaperilla paksu kerros ja sen jälkeen loput vedellä ja saippualla, tai
puhdistusvoiteella.
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