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Twijfelt u over de manier waarop uw POSCA gebruikt 
moet worden? Wilt u een nieuw materiaal testen? 
Geprobeerd kleuren te mengen? Een tip nodig om een 
fout recht te zetten? 

Wij hebben voor u de vaakst gestelde vragen over het 
gebruik van POSCA verzameld. 

Volg de gids! 

01 - Hoe moet ik mijn PoSCA AAnbrengen?

02 - Hoe moet ik Het PoSCA PenSeel gebruiken?

03 - WAArom moet ik mijn PoSCA eerSt uitProberen AlvorenS deze te 

gebruiken?

04 - iS de PoSCA verf PermAnent?

05 - kAn PoSCA door kinderen gebruikt Worden?

06 - kAn PoSCA gebruikt Worden om te grimeren?

07 - iS PoSCA SCHAdelijk?

08 - kAn ik mijn PoSCA vervAngen?

09 - WAt iS de droogtijd?

10 - moet ik een bePAAlde HAndeling uitvoeren om te verf te lAten 

vAStHeCHten?

11 - Hoe moet ik de merkStiften beWAren?

12 - iS er een SPeCiAAl gereedSCHAP nodig om de PoSCA te gebruiken?

13 - WAt doen AlS de Punt uitgedroogd iS?

14 - kAn ik de Punten vervAngen?

15 - Wordt de PoSCA AAnbevolen voor ACtiviteiten met kinderen?

16 - Hoe kAn ik druPPelS vermijden?

17 - Hoe kAn ik een fout HerStellen?

Hoe moet ik mijn PoSCA AAnbrengen? 

Schud goed met uw merkstift terwijl de dop erop staat om het kogeltje te doen 
circuleren. druk meermaals met de punt op een vel papier zodat dit met verf 
doordrenkt raakt. na gebruik goed sluiten met dop.
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Hoe moet ik Het PoSCA PenSeel gebruiken? 

Schud goed met uw merkstift terwijl de dop erop staat om het kogeltje te doen 
circuleren. om te starten, verwijdert u de dop en de bescherming van de drukknop. 
druk op de knop totdat de punt met verf doordrenkt is. goed sluiten na gebruik.

extra tip: niet vaker op de knop drukken dan nodig. deze handeling moet altijd 
uitgevoerd worden zodra de dop verwijderd is.
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WAArom moet ik mijn PoSCA eerSt uitProberen AlvorenS deze 
te gebruiken? 

de hoeveelheid verf wordt bepaald door een ventiel- en druksysteem. om dit 
debiet in te stellen en te optimaliseren, kunt u best testen op een vel papier voor 
het definitieve gebruik.

extra tip: Houd uw kladpapier bij de hand als u uw PoSCA frequent gebruikt.
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iS de PoSCA verf PermAnent? 

PoSCA zijn verfstiften op basis van water en permanente kleurstoffen die 
op alle materialen gebruikt kunnen worden. de verf is permanent op poreuze 
oppervlakken, ze dringt niet door papier. met PoSCA kunt u op glas schrijven en 
wissen.

extra tip: Wij hebben voor u de resistentie van PoSCA op meer dan vijftig 
verschillende oppervlakken getest. om alles te weten te komen, klik in de rubriek 
materialen.
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kAn PoSCA door kinderen gebruikt Worden? 

de verf van de merkstiften PoSCA is op waterbasis. ze is geurloos en vormt geen 
enkel risico voor de jongeren. toch raden wij het aan voor kinderen vanaf 5 jaar 
omwille van het technisch karakter.

extra tip: Als de dop tijdelijk kwijt is en de punt uitgedroogd, kunt u altijd de punt 
opnieuw doordrenken met water (zie tip « wat doen als de punt uitgedroogd is? »). 
Praktisch voor de vergeetachtigen!
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kAn PoSCA gebruikt Worden om te grimeren? 

de PoSCA kan goed van de huid verwijderd worden en vormt in principe geen 
enkel gevaar. toch gaat het hier niet om een cosmetisch product. de fabrikant kan 
dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele reacties als gevolg van het 
aanbrengen van PoSCA op de huid.

extra tip: de verf kan zeer gemakkelijk met water en zeep van de huid verwijderd 
worden.
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kAn ik mijn PoSCA vervAngen? 

er bestaan geen navullingen van PoSCA. bepaalde gebruikers hevelen de verf van 
één merkstift naar de andere over, meer bepaald om een kleur te mengen. Houd er 
toch rekening mee dat deze toepassing niet door de fabrikant voorzien werd.

extra tip: bekijk ook de tip « hoe kleuren mengen? ».
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WAt iS de indroogtijd? 

de droogtijd van de verf is zeer kort. over het algemeen droogt de verf veel 
vlugger op poreuze oppervlakken dan op gladde materialen. reken altijd op enkele 
minuten.
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iS PoSCA SCHAdelijk? 

de PoSCA verf is op waterbasis, zonder oplosmiddel en geurloos. 
bovendien wordt het door imkers in alle vertrouwen gebruikt om de koninginnen in 
bijenkasten te markeren! elke kleur komt overeen met een jaar waardoor de leeftijd 
van het insect achterhaald kan worden... 
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moet ik een bePAAlde HAndeling uitvoeren om te verf te lAten 
HeCHten? 

de PoSCA verf is permanent op poreuze oppervlakken. maar zijn hechting kan nog 
geoptimaliseerd worden. Afhankelijk van het materiaal, zijn er drie mogelijke acties: 
aanbrengen van vernis (zie bijvoorbeeld het atelier voor het ontwerp van magneten 
uit zoutdeeg), bakken in de oven (voor keramiek, enz.), of verwarmen met het 
strijkijzer (zie bijvoorbeeld het voor het maken van een ecologische tas).

extra tip: bekijk de rubriek « materialen » om meer te weten te komen.
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Hoe moet ik de merkStiften beWAren? 

de PoSCA kan in eender welke positie bewaard worden. de kogel aan de 
binnenzijde kan op eender welk moment de verf verspreiden en zit goed bewaard in 
de merkstif. de PoSCA penseel kan het best horizontaal bewaard worden.
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WAt doen AlS de Punt uitgedroogd iS? 

u bent even de dop kwijt en de punt is volledig uitgedroogd? geen paniek! dankzij 
het druk- en ventielsysteem van de merkstift, kan de punt opnieuw met verf 
doordrenkt worden.

extra tip: Wanneer de punt extreem uitgedroogd is, kunt u ze verwijderen door er 
eenvoudigweg aan te trekken en onder water afspoelen.
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kAn ik de Punten vervAngen? 

de punten van bepaalde PoSCA kunnen vervangen worden als ze vuil of versleten 
zijn. Het gaat om referenties PC-1mC, PC-3m, PC-5m, PC-8k en PC-17k.

extra tip: voor deze zelfde referenties zijn de punten ook omkeerbaar.
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Wordt de PoSCA AAnbevolen voor ACtiviteiten met kinderen? 

de PoSCA stimuleert de creativiteit van kinderen en ontwikkelt hun geest. met 
deze speelse en praktische merkstiften kunnen ze zelf met de verf spelen. de 
PoSCA wordt bovendien zeer vaak in vrijetijdscentra gebruikt.

extra tip: er wordt een groot aantal spelletjes met de PoSCA stiften voorgesteld 
door gebruik te maken van herbruikbare objecten (yoghurtpotjes, aardewerken, 
kartonnen, houten, ... potjes).
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Hoe kAn ik druPPelS vermijden? 

dankzij het ventiel- en druksysteem kunt u heel precies druppels vermijden. om het 
debiet te bepalen, test u op een kladpapier dat u naast zich houdt en dat u gebruikt 
telkens wanneer u met uw PoSCA wilt werken.
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iS er een SPeCiAAl gereedSCHAP nodig om de PoSCA te 
gebruiken? 

geen penseel, noch water, noch doek nodig: dankzij de PoSCA kunt u zelf met 
precisie verven. geen enkel materiaal of logistieke steun is nodig.
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Hoe kAn ik een fout HerStellen? 

u hebt een lijn gemist of u heeft zich van kleur vergist? dekken! met PoSCA kunt u 
uw ontwerp zo vaak dekken als u maar wilt.

extra tip: Wacht tot uw eerste laag droog is om deze te dekken.
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