Tips för att
använda PMC Aqua.
Ett medel för att ge optimal konsistens.
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Det här nya magiska medietförlänger arbtestiden och också
egenskaperna hos Formsilvret. Det återger silvret sin optimala konstens när man tillsätter lagom mängd. Det kan
också användas för att återföra helt torrt silver till normal
flexibelt Formsilver. Pulvrisera det torra silvret, gärna i en
liten elektrisk kaffekvarn eller med en mortel. Det fungerar
lika bra på PMC3, PMC 950, PMC Flex och PMC Sterling.
Men man måste anpassa mängden PMC Aqua till hur torrt
silvret är och hur mycket som skall återfuktas. För mycket
Aqua gör silvret klibbigt och blir svårare att hantera. Tills
endast få droppar i taget.
En ledtråd finns i tabellen. Det är för 5 gram Formsilver.
När man tillsatt vätskan och fördelat den i silvret genom att
kavla det så att det fördelas jämnt i hela stycket så behöver
det vila en tid för att bindemedlet i silvret skall hinna suga till sig vätskan.

Återfukta halvtorrt silver

Antal droppar

Tid att vila

5

10 minuter

Återfukta torr pulvriserad
15
lera efter blandning/kavling
Mjukgöra PMC Flex för att
5
göra tunna ark eller snurror

6 timmar eller över natten
i försluten påse
Är klar när mediet har kavlats in.

Tillsammans med PMC Flex tillför det ytterligare effekt. Preparera PMC flex enligt ovan
och gör en sträng som matas in i en tom spruta. Sätt en nål som ett stopp i sprutans
spets och tryck på kolven för att tömma ur luft och komprimera silvret. Klipp spetsen
på sprutan till den tjocklek du vill ha. Tryck ut den längd på strängen du vill ha. Du får
släta tunna strängar. Låt den uttryckta strängen ligga och vila en stund för att bli yttorr.
Strängen går nu att försktigt böja eller vrida. Använd för att göra detaljer.
Efter preparering enligt ovan kan PMC flex också kavlas ut bara 1 kort tjockt och få yttorka och sedan användas för origami, quilling eller läggas i tunna böjda lager. En tjocklek under 1 mm måste böjas mjukt för att inte gå av.
Några åtgärder. vätskan kan separera under lagring. Skaka om flaskan för att blanda
det igen. Droppar du i för mycket Aqua i leran låt den ligga så självtorkar det ur. när du
bränner ett föremål med iblndad PMc Aqua låt det torka väl innan bränning. Du kan
låta ugnen stegras långsammare i temperatur än vanligt de första 30 minuterna.
OM du känner att mediet irriterar huden skölj under rinnande vatten. Vätskan skall inte
vara åtkomlig för barn.
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