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De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Gebruiktips voor stiften
Voor Hobby Line lakstift, Hobby Line DECOpen, Hobby Line GLASS COLOR PEN, Hobby Line porselein pen, 
JAVANA texi mäx OPAK en JAVANA texi mäx GLITTER.

De gelijkmatige en precieze inktstroom van deze stiften wordt mogelijk gemaakt door een ventielsysteem.
Een stift met een ventielsysteem is een hoogwaardig technisch product. De volgende punten zullen bijdragen 
tot verbetering van het inzicht van het systeem en goede functionaliteit.
 
Waarom een ventielsystem? 
- Ventielsystemen worden voor lakachtige, stroopachtige tekeninkten op water- en oplosmiddelbasis met hoog 
pigmentaandeel gebruikt. 

- De schacht wordt gebruikt als inkttank. Kogeltjes in de tank mixen tijdens het schudden de kleurpigmenten. 
De inkt doorstroming wordt door het pompen (openen van het ventiel) met de punt geactiveerd. 

Wat moet vóór het eerste gebruik in acht genomen worden?  
- Pennen met gesloten dop minstens 1 minuut krachtig schudden. Alleen dan worden de pigmenten gelijkmatig 
verdeeld. 

- Door voorzichtig meerdere keren met de schijfpunt op papier te drukken wordt in de schacht een ventiel 
tussen de inkttank en de schrijfpunt geopend. Als deze geopend is, stroomt de inkt uit de schacht in de punt 
en doordrenkt haar. 

- Bij het doordrenken van de schrijfpunt zijn de stiften geactiveerd en klaar om mee te schrijven. Nu kun je op 
een absorberend oppervlak schrijven.

Wanneer moeten de pennen worden nagepompt? 
- Pas bij verminderde inktstroom meer inkt napompen. Indien nodig, met een gesloten dop tussendoor schudden 
(vooral bij glitter- of metallic pennen). Bij te vaak napompen, kan de punt de extra inkthoeveelheid niet meer 
opnemen en loopt uit. 

Hoe worden de stiften juist opgeslagen?  
- Meteen na gebruik de dop met een hoorbare klik opzetten en horizontaal opbergen. 
Bij een open opslag dreigt de inkt in de punt op te drogen. Bovendien verstoppen de fijne inktkanalen in de punt.  

Kunnen de schrijfpunten worden schoongemaakt?  
- Mocht de schrijfpunt, van de op waterbasis gefabriceerde pennen (DECOpen, GLASS COLOR PEN, Porselein-
Pen, texi mäx OPAK, texi mäx GLITTER) vervuild zijn, kan deze eruit genomen worden en met helder water 
worden gereinigd. De punt aan de lucht laten drogen en weer inzetten. 

- Is de schrijfpunt al droog, bijvoorbeeld door langdurige niet af-
gesloten opslag, is een reiniging van de schrijfpunt niet meer moge-
lijk. Daarom, meteen na gebruik de stift afsluiten. 




