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Apoxie Clay 
 
Beschrijving 

Apoxie Clay is de ultieme, permanent zelf hardende, synthetische klei, die de 
eigenschappen en voordelen van boetseerklei combineert met die van epoxy. Dit product 
biedt verbeterde detaileigenschappen, plasticiteit, nauwkeurigheid en 
bewerkingsmogelijkheden, wat deze klei zeer gebruiksvriendelijk maakt. Apoxie Clay biedt 
superieur modelleren, impressies en detailafwerking, met een gladde, huidachtige textuur. 
Apoxie Clay kan na het uitharden, worden geschuurd, geboord getapt, gesneden of 
gedraaid zonder barsten of schilfers. De Clay kan zowel nat alsook droog geschilderd 
worden. 
Deze epoxy hecht permanent aan gereinigde oppervlakken zoals porselein Ceramiek, Vinyl, 
hout en enkele kunststoffen. 
 
Technische gegevens 

Mengverhouding (volume)  [Kneedmassa A: 
Kneedmassa B] 

 1:1 

Verwerkingstijd  [uur]  2-3 

Ontmaltijd @ 20 ºC  [uur]  24 

Kleur  [-]  variatie 

Dichtheid  [g/cm³]  1,24 

 
Verwerking 

Draag bij gebruik van Apoxie Clay geschikte handschoenen. Neem gelijke delen van A en B 
(beide hebben een kleiachtige consistentie) en meng deze gedurende 2 minuten zodat er 
een homogene massa ontstaat. De Apoxie Clay kan nu worden verwerkt gedurende2-3 uur. 
Strijk het model glad met de vinger en een beetje water. Deze epoxy kan zowel nat als 
droog worden geschilderd. De Apoxie Clay is na 24 uur volledig uitgehard. Reinig 
ongewenst aanwezige Apoxie met water en zeep. 

 
Tips 

- Om te voorkomen dat Apoxie Clay op je handen kleeft, breng je best eerst een 
beetje olijfolie aan. 

- Door je gereedschap in koud water te dompelen, voorkom je dat de Apoxie Clay 
aan je gereedschap kleeft en krijg je een maximum aan details. 

- Als de Apoxy Clay, na mengen,  te kleverig is wacht dan 20 minuten. Naarmate de 
tijd verstrijkt wordt het product minder kleverig en verkrijg je meer details. 

 
Verpakking 

Verpakkingseenheden: 450 gram kit  
 

Houdbaarheid 

De kneedepoxy wordt het beste in gesloten verpakking opgeslagen op een droge plaats 
tussen 6 – 28 oC. 

 

V101015 

 

 

 
 

Kenmerken 

 Premium kwaliteit 

 Gebruiksvriendelijk 

 Kleiachtige textuur  

 Verbeterde detaillering 

 2-3 uur werktijd 

 Zelf hardend 

 Geen krimp 

 Water bestendig 

 Non-toxisch 
  
 

 


