Kenmerken

Gilding Wax




Hiermee geef je een kunstwerk of bodycasting een mooie metallic uitstraling.
Beschrijving:
Gilding Wax verandert een zwarte ondergrond in een zeer mooie metallic kleur. Hiermee kun je een oud
metaal effect toevoegen aan een beeld/voorwerp.





Eenvoudig in gebruik
Geeft een metaaleffect
Prettige geur
Zuinig in gebruik
Snel droog

Deze Gilding Wax hebben wij speciaal geselecteerd om samen met porseleingips of acrylhars te gebruiken,
maar is ook geschikt voor hout, karton, glas, metaal, etc.
Bodycasting Primer Zwart:
De inhoud van het potje is direct klaar voor gebruik. Doe een heel klein beetje op een kwastje of doek. Veeg de
kwast/doek vervolgens af op een gladde ondergrond, zodat er een heel dun laagje achterblijft. Wrijf daarna in
cirkelende bewegingen zachtjes over je voorwerp. Verhoog de druk als er weinig meer afkomt of voeg wat
Gilding Wax toe. (van de plek waar je je kwast/doek hebt afgeveegd) Werk in dunne laagjes voor het mooiste
effect. Meestal zijn dat drie laagjes.
Verwerking Gilding Wax:
De inhoud van het potje is direct klaar voor gebruik. Doe een heel klein beetje op een vingertop. Veeg je vinger
vervolgens af op een gladde ondergrond, zodat er een heel dun laagje op je vingertop achterblijft. Wrijf daarna
in cirkelende bewegingen zachtjes over je voorwerp. Verhoog de druk als er weinig meer afkomt of voeg wat
Gilding Wax toe. (van de plek waar je je vinger hebt afgeveegd) Werk in dunne laagjes voor het mooiste effect.
Meestal zijn dat drie laagjes.
Als je meerdere kleuren samen wilt gebruiken, breng je pas daarna de andere kleuren aan. Werken met
Gilding Wax is niet moeilijk, maar wel iets dat je even in de vingers moet krijgen.
Als je klaar bent, laat je het ca. 5 minuten uitharden. Nu komt het mooiste nog! Pak een tissue, of een
papieren zakdoekje en ga het oppoetsen!
Houdbaarheid:
Mits de Gilding Wax in gesloten verpakking, koel, droog en vorstvrij word opgeslagen, is de houdbaarheid 1-2
jaar.
Veiligheidseisen:
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Ontvlambaar: de verpakkingen verwijderd houden van warmtebronnen, vonken en open vuur.
Niet door de mond innemen.
Bij spatten of contact met de ogen: overvloedig reinigen met schoon en zacht water gedurende 15 minuten
terwijl de oogleden geopend zijn.
Bij irritatie van de huid: de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Medisch advies inwinnen indien de
irritatie aanhoudt. Een arts raadplegen indien een allergische reactie optreedt.

Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.
Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften, te vinden op www.siliconesandmore.com
V171017.8

