PRODUKTBLAD

Silky Crayons
ART NO

BENÄMNING

UTFÖRANDE

21 905

Silky Crayons

12 kritor i färgerna
12 st/fp
tomteröd, smaragdgrön,
lindblomsgrön,
citrongul, apelsingul,
marinblå, himmelsblå,
syrenlila, crème,
pepparkaksbrun, svart
och vit.

FÖRPACKNING

21 907

Silky Crayons

6 kritor i
6 st/fp
metallicfärgerna guld,
silver, blå, grön, cerise
och violett.

PRODUKTBESKRIVNING

Ask med 12 st. kritor i klara härliga färger.
Våra älskade Silky crayon, kritorna som ser ut som
läppstift! Ger fantastiskt mycket färg på de ﬂesta
underlag, skruvhylsan gör att de inte går av.
Lätta att hålla i för den lilla barnhanden. Innehåller
vatten, glycerin och pigment. Roliga på fönster och
speglar.
En krita med många funktioner, vaxkrita, akvarell och
oljepastell allt i ett. Tvättas bort med vatten från de
ﬂesta ytor och material.Bra täckförmåga gör målning
och färgläggning rolig och enkel.
Dessutom blir den helt smet/kladdfri efter en stund när
det torkat.
Ger en ﬁn silkeslen ﬁnish. Fäster på papper, kartong,
trä etc. Inget vatten behövs. Torkar snabbt. Skrynklar
inte papper.
Silky Crayons lämpar sig utmärkt för ansiktsmålning

med sin kraftiga pigmentering. Tvättas bort med tvål
och ljummet vatten.
Perfekt storlek för små händer att hålla i. Praktisk
skruvhylsa i plast smutsar inte händer samt hindrar att
kritan bryts.
MILJÖINFORMATION

Innehåller inte olja eller lösningsmedel.
Pennkropp i Polypropylen som är återvinningsbar.
INNEHÅLL

Giftfri. Innehåller vatten glycerin och pigment. Fri från
lösningsmedel.
Fri från allergener som: mjölk, gluten, nötter,ägg och
latex.
SÄKERHETSINFORMATION

Kritorna uppfyller tillämpliga delar i EU-standarden för
‘’Leksakers säkerhet’’ EN71.
Innehåller smådelar, bör därför inte användas av barn
under 3 år.
Korken bör sitta på kritan för att förhindra uttorkning.
På hud och kläder: Tvätta bort med tvål/tvättmedel och
vatten.
I ögonen: Sära ögonlocken och skölj genast med
mycket vatten.
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Förtäring: Ge ett par glas mjölk eller vatten.
Vid osäkerhet eller vid kvarstående besvär rådfråga
alltid läkare.
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