
Art Clay Copper  (Art Clay rézgyurma) 
 

 

Használati útmutató 

Figyelmeztetés: 

Ez a termék repedhet égetés közben, amennyiben égetéskor nem tökéletesen 
száraz! 

Égetésekor az oxigén némiképp elhasználódik, gázok és füst keletkezhet. Emiatt 
kérjük jól szellőző helyiségben égessék! 

Frissen kiégetett darabokat ne helyezzen gyúlékony, vagy hőérzékeny felületre, mert 
a nagyon forró tárgyak tüzet okozhatnak. 

Elővigyázatosság: 

Elővigyázatosan kezelje a szárításkor, égetéskor forróvá vált gyurmát, nehogy 
megégesse magát. 

Gyerekektől tartsa távol! Amennyiben a termék szem, vagy száj kontaktusba kerül, 
öblögesse folyó víz alatt alaposan. Amennyiben problémája van, keresse fel orvosát. 

Legyen tudatban, hogy némelyeknél allergiásak a vörösrézre. Az allergiás reakciók 
egyéntől függően különböző mértékűek lehetnek az enyhétől a súlyosabbig. 
Amennyiben ön allergiás a rézre és rézgyurmával dolgozik, vagy ebből készült 
tárgyat visel közvetlenül bőrfelületén, felléphet allergiás reakció. Amennyiben 
kétségei lennének ez ügyben, használat előtt konzultáljon allergológus orvossal. 

 

Termék tulajdonságok: 

Az Art Clay Copper egy  gyurma állagú alapanyag,  széles körben használható 
ékszer, iparművészeti fémtárgyak, szobrok, modellek készítésére. Ez a vörösrézgyurma 
elektromos kemencében aktív szén használata nélkül kiégethető, azzal az 
eredménnyel, hogy égetés után 99,5 % tisztaságú vörösrezet kapunk. Gyurma 
alakban az anyagban a réz 90%-os arányban van. 

Használati utasítás: 

A rézgyurma és az ezüstgyurma karakterisztikájából adódó különbségek miatt, ha 
azok esetlegesen összekeverednek, hatással lehetnek egymásra. Ez akkor is 
előfordulhat, ha például a szerszámot használjuk egyik anyag megmunkálása után a 
másik anyaghoz. Emiatt ajánlatos mindkét anyaghoz külön szerszámokat használni. 
Ha ez nem megoldható, feltétlen meg kell alaposan tisztítani a szerszámokat, hogy 
elkerüljük az esetleges reakciókat. 

Alaposan mossunk kezet a termék használata után. 



Kemencében történő égetés után a felületen elszíneződött oxidréteg képződik, 
hasonlóan a forrasztott sterling ezüsthöz. 

Ezt a réteget el kell távolítsuk timsó oldattal,  hogy visszanyerjük a tiszta réz felületet. 

Olvassa gondosan végig ezt a használati útmutatót és ne használja a terméket más 
célra, mint az itt felsoroltak. 

Tárolás: Használja fel a terméket az originál csomagolás felnyitása után olyan 
gyorsan, amennyire módja van rá. 

A csomag felnyitása után a rézgyurma felülete természetesen elkezd oxidálódni és 
színe egyre sötétedik, ha szabad levegőn hagyjuk. Amennyiben egy sötétebb 
felületet látunk, hámozzuk azt le róla pengével és a megtisztított anyagból készítsük 
el a tárgyat. 

Hogy elkerüljük az oxidációt az eredeti csomagolásából kikerült gyurmánál, 
csomagolja azt szorosan több réteg műanyag (folpack) fóliába, majd helyezze azt 
egy zárható zacskóba (Vákuumos zacskó előny), vagy egy légmentesen zárható 
műanyag tégelybe. Tippelje meg mennyi anyagra lesz szüksége , mielőtt 
indokolatlanul kinyitna egy csomagot. Tárolja a gyurmát szobahőmérsékleten, s ne 
tegye ki napsugárzásnak. 

Instrukciók: 

Mintázás: A vörösréz gyurma egy vízbázisú gyurma, mely természetszerűleg szárad a 
levegőn. Hogy a száradást elkerülje, csak olyan mennyiséget vegyen ki amennyire 
várhatóan szüksége lesz, s a maradékot a fent leírtak szerint tárolja. A termék 
zsugorodása égetés során 10% alatt van, ezt kalkulálja be a tárgy méretének 
alakításakor. 

Hogy készül a paszta: kis mennyiségű vízhez tegyen egy kis gyurmát, vagy reszelésből 
adódó gyurma port, majd ezt keverje gondosan össze, minden darabos részt 
szétdolgozva. Használja ezt az esetleges repedések eltüntetésére, illetve különböző 
részek összeragasztására. 

Szárítás: A formázás után tökéletesen szárítsa ki. A kiszárított gyurma tökéletesen 
kemény lesz mint mondjuk a gipsz, s könnyedén megmunkálható pl. fúrható, 
csiszolható, reszelhető kézi- illetve gépi szerszámokkal. 

Szárazsági teszt: a szárítástól még meleg tárgyat helyezzük rozsdamentes fém, vagy 
üveg felületre. Néhány másodpercig maradjon rajta, majd távolítsa el. Ha a tárgy 
helyén a felületen nem lát nedves „köd” foltot, a tárgy tökéletesen száraz. 

Szárítási segédlet: 1 mm vastag kb. 5 gr-os tárgy esetén: 

(Ha a tárgy ennél nagyobb, természetesen ennél hosszabb időre lesz szükség) 
Forró hajszárítóval a tárgyat egész közel helyezve. 10 percnél kicsivel több 
Elektromos főzőlapon 150C-ra állítva: több mint 10 perc 
Elektromos kemence. 150C-ra állítva: több mint 10 perc 
Természetes levegőn száradás: több kint 24 óra 



Égetés: Helyezze a tárgyat 970°C-os kemencébe és hagyja bent ezen a 
hőmérsékleten 30 percig. 
Kérjük használjon védőszemüveget égetéskor. Mindig a célnak megfelelő, valamint 
megfelelő állapotú berendezést használjon az égetésre és kövessen minden 
biztonsági előírást. 
Égetés után vegye ki a kiégetett tárgyat csipesszel, vagy egy kiszedő lapáttal és 
azonnal öblítse le, hogy az égetés során keletkezett felületi oxidréteg lepattogzódjon 
róla. 
Jól szellőző helységben végezze az égetést. 
A frissen kiégetett tárgy extrém forró amikor a kemencéből kivesszük. Kérjük emiatt 
különös elővigyázatossággal kezelje az emberek és környező tárgyak védelmében.  
Az extra nagyméretű tárgyak 15mm vastagsággal, vagy annál is vastagabbak 
repedhetnek amikor hirtelen a forró kemencébe kerülnek. Emiatt ajánlatos ezeket 
hideg kemencébe helyezni, s a kemencét a benne lévő tárggyal együtt felfűteni. 
Figyelmeztetés: Figyelem, ha a forró tárgyat  égetés után a kemencéből kivéve a 
levegőn hagyjuk, a rajta lévő oxid réteg pattogzani kezd, s ennek során apró 
darabok repülhetnek a levegőbe. Ennek megakadályozására a kemencéből való 
kivételt követően azonnal terítsen rá egy faserpapírt, faserpaplant. 
Azt is teheti, hogy a tárgyat a kemencében hagyja kihűlni, majd a kemencén kívül 
távolítja el róla az oxidréteget. 
A kiégetett tárgyat helyezze timsó oldatba, így távolítsa el az összes oxidréteget a 
felületről 
Nagyon mintás részeknél használjon egy gravírozót vékony polírozó heggyel az 
oxidréteg eltávolítására. 
A timsó oldat eltávolításakor a környezet védelmében kövesse a timsó alapanyag 
csomagolásában található útmutatóban leírtakat. 
Égetés után a tárgyunk tiszta vörösréz. Gyönyörködhetünk különleges metál 
csillogásában, ha felpolírozzuk fémkefével, vagy egyéb polírozó berendezéssel, 
szerszámmal. 
 

 

 


