
Decal Magic: 
1. Tisztítsuk meg az üvegfelületet, ahol a fémdekorációt szeretnénk elhelyezni. 
     Töröljük át alkohollal, fontos, hogy ne legyen rajta ujjlenyomat.  
     Az alászorult por kis púpokat okozhat. 
2. Távolítsuk el a viaszos papírt. Vágjuk formára, méretre ollóval.  
3. Áztassuk vízbe. Először felkunkorodik, majd kisimul. 
4. Akkora edénybe áztassuk, hogy bőven legyen helye kiterülve, és elég mély legyen, ha 

felkunkorodik. Használjunk meleg vizet. Elég kb. 40 másodperc 
Az áztatásnak. Ha túl sokáig hagyjuk vízben, leázik a papírról, s ez nem jó! 

     Egy nedves ronggyal vizezzük be kicsit a felületet, ahová ragasztani    
     szeretnénk, ez megkönnyíti a felhelyezést. 
5. Távolítsuk el a matricát a hátlapról egy csipesz segítségével, hogy arról                

lecsúsztatjuk a matricát, majd rácsúsztatjuk színével felfelé az üvegre. Tartsuk a 
helyén és közben simítsuk ki alóla a vizet mondjuk egy szivaccsal középről a szélek 
felé haladva. Óvatosan, ne dörzsölve, nehogy elszakítsuk a matricát. Szükség esetén 
egy tűvel kiszúrhatjuk a buborékokat. Minden vizet el kell távolítani égetés előtt. 
Ajánlatos egy éjszakán át száradni hagyni égetés előtt  

6.  Megjegyzés. A matrica minden ponton tapadjon az üveghez. Ha valahol eláll, az 
később sem fog változni. Cserélje a vizet, rendszeresen, ha több matricát old le 
egymás után. A matricákat viszonylag rövid időn belül használja, nem ajánlatos 
évekre eltenni. 

7. Tárolás: ne hagyja, hogy a matricák túlságosan felmelegedjenek, vagy kiszáradnak. 
Hűvös helyen tárolja! A megmaradt matricákat tárolja a csomagolásban, viaszos 
papírral a tetején. 

8. Égetési útmutató: A matricából kötőanyagok távoznak, ezért meg kell hagyni az 
égetés első szakaszában a szellőzési lehetőséget. A szellőző nyílásokat csak 540 °C 
felett zárjuk el. 

     Színek égetése:    730-780 °C (jó eredmények 730-765°C) 
     Fémek égetése:     730-775°C (jó eredmények 730-775°C) 
     Többrétegű, 6 mm-nél vastagabb üvegek esetében érdemes egy második    
      Felfűtéssel a matricát beégetni, mert az első, magas hőmérsékleten az üveg  
     mozog és a matrica felszakadozhat. 
9. Dichroic üvegre is jól működik 
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