Art Clay Silver használati útmutató
Köszönjük, hogy az Art Clay Silver terméket választotta
Kérjük, használat előtt olvassa át figyelmesen ezt a tájékoztatót.
Vigyázzon, nehogy megégesse magát a forró gyurmával szárításkor, égetés közben
vagy után.
Ezt a terméket gyermekektől elzárt helyen tárolja!
Ha ez a termék bármi módon a szemébe, vagy szájába kerülne, öblítse azt ki bő vízzel
és konzultáljon orvosával.
Termék tulajdonságok:
Az Art Clay Silver tiszta ezüstből valamint kötőanyagból és vízből áll.
A kötőanyag teljesen veszélytelen .Égetés során az ezüst anyag megszilárdul, a
kötőanyag pedig ami szenet, hidrogént és oxigént tartalmaz, veszélytelen carbon dioxid
formájában elgázosodik.
Ez a termék az égetés során tiszta ezüst lesz.
A gyurma speciális tulajdonsága lehetővé teszi a termék üveggel, porcelánnal, illetve
kerámiával való kombinálását, illetve együtt égethető sterling ezüst alkotórészekkel,
dróttal.
(Használjon SV925 vagy magasabb minőségű ezüstöt. Égetési időnek
30 percet javaslunk.) Ne égesse forrasztott ezüsttel, mert a forrasztási hőmérséklet
alacsonyabb, mint az égetési hőmérséklet.
Instrukciók:
Ez a termék vizes bázisú. Ha megmunkálás közben a gyurma száradna, adjon hozzá pár
csepp vizet és gyúrja át jól. Mindig csak a szükséges mennyiséget vegye ki a
csomagolásból. Helyezze a maradékokat vissza a termék zacskójába (vagy légmentesen
záró tégelybe) zárja le, hogy megóvja a kiszáradástól. Ne használjon gumigyűrűt, hogy a
gyurmát zacskóba téve lezárja azt, mert elszíneződhet a gyurma. A fecskendős pasztát
kicsomagolás után még akkor is helyezze csőrrel lefelé egy pohár vízbe, ha nem azonnal
használja. Ugyan így járjon el a munka végeztével, ha már nem használja a pasztát.
Repedést okozhat a tárgyon, ha az égetéskor nem teljesen száraz. Némely kemence nem
a valós hőmérsékletet mutatja a kijelzőn. Mivel tudjuk, hogy az ezüst 961°C-on olvad,
javasoljuk, hogy az égetési hőfok ne lépje túl a 900°C-ot.
Ne hajlítsa a kiégetett tárgyat nem indokolt erővel. Tárolja a terméket beltérben, ne
tegye ki direkt napfénynek. Ne tárolja hűtőszekrényben!
Ha az originál csomagolást felbontotta, használja fel a terméket rövid időn belül.
Útmutatók:
Formázás:
Vegye ki a szükséges mennyiséget a csomagolásból. Ha a gyurma nem friss, vagy friss,
de kicsit keménynek tűnik, tegye műanyag (folpack) fóliába, és rövid ideig gyúrja át,
hogy puhítsa. Mivel a gyurma égetéskor 8-9%-ot zsugorodik, készítse a formát kicsit
nagyobbra, mint a kész tárgyat szeretné.
Feltétlen szükséges a gyurmát tökéletesen kiszárítani, tehát szárítsa a következő módon:
Szárítási útmutató:
Hajszárítóval: 10-15 perc (1200W-os szárítónál)
Helyezze a szárítót kb. 5-10 cm-re a tárgytól.
Gyümölcsaszaló: minimum 10 perc 60°C-on.
Sütőben: minimum 10 perc 180°C-on.
Főzőlapon: 150°C-on min.10 perc.
Kemencében: min. 10 perc 150°C-on
Természetes száradás: minimum 24 óra szobahőmérsékleten.

Kiégetés kemencében:
Égetéshez helyezze a tárgyat hideg, vagy meleg kemencébe (300°C alatt).
Biztonságosabb hideg kemencével kezdeni. Hagyjon legalább 15 percet, hogy a kemence
elérje az égetési hőmérsékletet. A három megadott hőmérséklet bármelyikét választhatja
és a bekezdés alatt feltüntetett ideig tartsa. Ha más termékkel együtt égeti, kő, üveg,
stb., nézzen utána az annak megfelelő hőmérsékletnek és időnek, s az időtartamot e
szerint válassza.
Ha több tárgyat éget egyszerre, bizonyosodjon meg arról, hogy a tárgyak nem érnek
össze.
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Kiégetés gáztűzhelyen:
A rozsdamentes anyagból készült rácsot helyezze a gázégőre, a lángot gyújtsa meg. Kis
idő múlva a rácson egy vörösen izzó körgyűrű jelenik meg. A gázlángot oltsa el és
helyezze a tárgyat a körgyűrű vonalára (nem a közepére). Ismét gyújtsa meg a
gázlángot és égesse a tárgyat 5 percig. Az égetés alatt a tárgy vörösen izzik.
Égetés után hagyjuk teljesen kihűlni.
Kiégetés kis kézi gázégővel:
A kis kézi égő kisméretű tárgyak égetésére alkalmas, az égetési folyamat néhány percig
tart. A láng hőmérséklete nagyon nagy, az ezüst megolvadhat, ezért fontos, hogy az égőt
a megfelelő távolságban tartsuk.
Az égetés menete:
- A kész tárgyat tűzálló alapra helyezzük, majd a kézi égővel egyenletesen felmelegítjük.
- Amikor a tárgy elkezd narancssárga színben izzani, folytassa az égetést még másfél-két
percig úgy, hogy a láng 6-7 cm-re legyen a tárgytól.
- Kiégetés után a levegőn hagyja kihűlni a tárgyat.
A kézi égő használatánál nem keletkezik füst, ennek ellenére jól szellőző helyiségben
dolgozzon. Győződjön meg arról, hogy éghető anyag nincs a közelben!
A kiégetett tárgy felülete fehér lesz és matt, az ezüst kristályosodása miatt, de ez a réteg
lecsiszolható róla (drótkefével, polírozóval, smirgli papírral, reszelővel, stb.).
Az elkészült tárgy 99,9 % tisztaságú ezüst.
A készített ezüst tárgyak Magyarországon kereskedelmi forgalomba csak fémjellel ellátva
kerülhetnek.
Jó szórakozást!
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