Handledning och idéer med Magisk Glans resin.
Enkelt att arbeta med och professionellt resultat. . Kort tid att
härda, inte timmar eller dygn, utan minuter.
Härdas av solen eller UV ljus. Riktigt UV-ljus. (Det skall inte vara
s.k. blacklight som används i sedelkontroller och för självlysande effekter.) Använd gärna vår UV-ljuskälla. Har äkta UV-ljus
(370nm).
Inga farliga ämnen att hantera.
Kristallklart resultat.
Gulnar inte.
Vattentåligt.
Krymper inte.
Blir mycket hårt.
Bildar lätt en kupol och förstoringseffekt.
Kan läggas i omgångar och lager på lager över t.ex
metaller, bakad polymerlera, folie, stenar, glaspärlor, torkade blommor,
färgade bilder och foton som bör förseglas med t.ex nagellack.
Kan läggas som en skyddande yta för att ge glans och djup.
Lägg gärna dina föremål i flera lager med resin mellan varje för att få en
tredimensionell effekt och djup. Härda efter varje lager under UV lampan
i några minuter ( 2 -5 ). Ju tunnare skikt med resin ju fortare härdar det.
Lägger man ett flera mm tjockt lager i en omgång tar det ca 15 -20 minuter till härdning. Överhärda inte.
Även efter den första härdningen fortsätter härdningsprocessen om det
finns UV ljus som når fram. Efter ett dygn i dagsljus är det ännu hårdare.
Hårdheten ökar om man efterbelyser i ytterligare 15 minuter. Men om
det blir kvar för länge (kanske en timme kan det gulna)
Magisk Glans kan färgas genom att blanda in t.ex pulver av ögonskugga
eller andra metalliska färgpulver . Våra glasmålningsfärger fungerar bra.
De finns under Glas & tillbehör / Glas & tillbehöver / Glasmålningsfärger.
Flaskan som Magisk Glans kommer i blockerar UV-ljus. Låt inte flaskan stå
med avskruvat lock och förvara den mörkt.
När du arbetar ha gärna ett papper under som du sedan kan kasta eftersom man kan spilla och resin är inte alltid lätt att ta bort,
men kan lösas med kemiskt ren bensin.

Du hittar former för smycken på vår hemsida.
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Du kan göra smycken av
PMC Formsilver som
tillsammans med resin
blir silversmycken med
personligt innehåll. Se
t.ex det gröna
hängsmycket.

