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Köszönjük, hogy az Art Clay Silver 950- es terméket választotta!  
Összehasonlítva az eddigi (hagyományos) ezüstgyurma termékkel, azt Art Clay Silver  
950–nek vannak egyedi tulajdonságai és más a kiégetési hőmérséklete illetve módja.  
Kérjük, gondosan olvassa át ezt a részletes tájékoztatót, mielőtt elkezdené használni a 
terméket. 
Figyelem! Fontos információk:  
- Ha a terméket elkezdené kiégetni mielőtt az tökéletesen megszáradt, a tárgy hirtelen 
repedhet, törhet.  
- Égetés közben oxigén használódik el, illetve füst vagy gáz képződhet. Emiatt gondosan 
szellőztetett helységben égesse. 
- Égetéskor ügyeljen arra, hogy a kemence és a forró tárgyak ne legyenek gyúlékony anyagok, 
felületek közelében. 

- A tárgyak égetés után különösen forróak, ügyeljen ezek megfelelő kezelésére, viseljen 
pl. hőálló kesztyűt. 

- Gyermekektől elzárva tárolja. Ha szembe illetve szájba jut a termék, gondosan 
öblögesse vízzel, illetve konzultáljon orvossal, ha szükséges. 

- Személytől függően ritkán előfordulhat allergiás reakció a gyurma bőrrel való 
érintkezése után. 

Jellemző tulajdonságok: 
-Az Art Clay Silver 950 egy gyurmával azonos módon megmunkálható anyag. A gyurmában       
lévő ezüst por összeolvad, illetve szintereződik az égetés során, azaz ezüst ötvözetté válik.  
- Az Art Clay Silver 950 fémpor, szerves kötőanyag és víz keveréke. 
- A kiégetés után az Art Clay Silver 950 egy keményebb és stabilabb (950 es ezüst) mint a   
   hagyományos,  eddigi ezüstgyurma alapanyagokból készült (999es tisztaságú)  tárgyak 
- Az ezüst tisztasága kiégetés után 95%, hasonlóan az ékszerkészítéshez használt ezüstéhez. 
- Az Art Clay Silver 950 nyitott kemencelapon égethető, hasonlóan a hagyományos Art Clay                
Silver sorozathoz. 
Instrukciók:  

- Az Art Clay Silver 950 egy vízbázisú gyurma, előfordulhatnak repedések, illetve 
hajszálrepedések mintázás közben. Ilyen esetben vagy néhány csepp vízzel az 
ujjhegyével próbálja azt elsimítani, vagy néhány csepp víz hozzáadásával gyúrja át az 
agyagot és gyúrja azt át alaposan vékony műanyag (folpack) fóliában, mielőtt újra 
mintázná. 

- A csomag kinyitása után kezdjen azonnal dolgozni az anyaggal, vagy csomagolja 
megfelelően be. 

- Mivel az Art Caly Silver 950 a levegőn száradni kezd, csak akkora mennyiséget 
vegyen ki a csomagolásból, amit éppen használ. A maradék maradjon műanyag 
fóliába jól becsavarva és tegye a kis csomagot egy légmentesen záró dobozba, vagy 
zárható zacskóba. 

- Ne hagyja az anyagot napsütésnek kitéve. 
- Ha a már kinyitott anyagot hosszabb ideig nem használná, csomagolja azt szorosan 

folpack fóliába, tegye zárható zacskóba, vagy dobozkába és tegye a hűtőszekrénybe. 
Ezzel lelassíthatja az anyag oxidációját a szobahőmérsékleten való tároláshoz képest. 
(Ne fagyassza le az anyagot.) Gondoskodjon róla, hogy ne maradjon levegő buborék a 
fólia és a gyurma között. 

- Ne használjon színes gumiszalagot a gyurma tárolásánál, mert megszínezheti az 
anyagot. 



- Ha az anyag nem tökéletesen száraz égetés előtt, akkor repedhet a felülete, illetve 
törhet a tárgy. 

- Ne hajtogassa a kiégetett tárgyat erővel.  
- Ha az Art Clay Silver 950 –es anyagot összedolgozná hagyományos (azaz 999-es 

tisztaságú) ezüstgyurmával, akkor az anyag tisztasága a 950-eshez képest változna 
(az ötvözet aránya csökken). Emiatt a kiégetése is más lenne, így a tárgy égetés során 
törhet. A gyártó és a forgalmazó nem vállalnak felelősséget különböző anyagok 
keverése miatt fellépő esetleges hibák, törések esetén. 

- Ha a csomagolás kibontása után úgy érzi a gyurma túl kemény, az anyag átgyúrásával 
lehet puhítani azt. 

Lépésről lépésre:  
Előkészítés: 

- Csak annyi mennyiséget csomagoljon ki, amennyit éppen használ, a maradékot tartsa 
légmentesen lezárva. 

- Az Art Clay 950-es ezüst égetés során zsugorodni fog. Kalkulálja készítéskor a tárgyat  
10-13%-al nagyobb méretre, mint a tervezett tárgy végleges méretet szeretné. 

Szárítás: 
- A tárgy a megmunkálás után, égetés előtt tökéletesen száraz kell, hogy legyen. 

Hogyan tesztelheti, hogy elég száraz-e a tárgy? Tegye a meleg tárgyat 10-20 
másodpercig tükörre, vagy üveglapra. Ha azt felemelve nem lát párát a lap felületén, a 
tárgy száraz.  
Ez a módszer azonban csak olyan tárgyaknál alkalmazható 100%-osan, melyek 
felfekszenek a sík felületre.  

- Szárítás után a tárgy kemény lesz mint a gipsz, így könnyedén fúrhatunk bele lyukat  
      fúróval, illetve reszelhetjük, csiszolhatjuk a felületét kézi, illetve elektromos    
      szerszámokkal. 

  Megjegyzés: a javasolt száradási idő egy kb. 5gr-os 1 mm vastag tárgyra vonatkozik. 
- hajszárítóval 10 perc forró fokozaton  
- hot plate felületen (150°C) több mint 10 perc 
- kemencében 150°C-on 10 percnél hosszabb (ne menjen szárításkor a hőmérséklet 
- 250 °C fölé, mert a kötőanyag kezd kiégni és a tárgy eldeformálódhat.)  
- szobahőmérsékleten természetes száradás: több mint 24 óra 

   Kiégetés: 
- Csak megbízhatóan programozható, hőmérsékletet mutató kemencét használjon. 
- Csak jól szellőztethető helységben égessen. 
- Kiégetés lépései:  

1. Indítsa az égetést szobahőmérsékletről. Helyezze be a kemencébe a tárgyat és 
lassan fűtse fel a kemencét 500°C-ra. 

2. Tartsa 500°C-on 30 percig. 
3. Ne vegye ki a tárgyat, emelje a hőmérsékletet 870°C-ra. 
4.  Tartsa a 870°C hőmérsékletet 60 percig. 
5. Kapcsolja ki a kemencét és hagyja azt kihűlni 200°C-ra.(Akár szobahőmérsékletre 

is hűlhet a kemencében) 
- A kiégetett tárgy felületén matt szürke réteg lesz az ezüst kristályosodásának 

eredményeként, de ez polírozással, drótkefével, kézi ill. elektromos szerszámokkal 
könnyen eltűntethető. 

- A kiégetett ezüst tisztasága 95%-os. 
 



Ha más módon, illetve más hőmérsékleten éget, az problémákat okozhat. Néhány kemence 
nem teljesen megbízható. Ezért azt javasoljuk, hogy először egy kisebb darabon végezzen 
„tesztéegtést” mielőtt komolyabb tárgyakat helyez a kemencébe. 
 
 
 


