Tutorial
UV Resin – Zawieszka pamiątka

<Materiały><
Art Clay Silver blok
Art Clay Silver pasta
P2 Jelly UV resin
Dowolne małe kamienie, cyrkonie
Zasuszone kwiatki
Pamiątki, drobiazgi, itp..

20g
mała ilość
mała ilość
kilka
kilka
kilka

Gotowy projekt

<Instrukcja krok po kroku>

2) Przygotuj
ramkę,
sklejając
wszystkie 4 elementy za pomocą
pasty. Ponownie wysusz.

3) Wyszlifuj i wygładź wszystkie
brzegi,
za pomocą papieru
ściernego (np. #600)

4) Przygotuj trójkątny kształt –
element
do
zawieszenia.
Przewierć jak na ilustracji wiertłem
φ 3 mm i zeszlifuj powierzchnię
połączenia z ramką.

5) Połącz element używając pasty i
wysusz całkowicie.

6) Wypalaj przez 5 minut w 800C w
piecu lub z użyciem siatki na
kuchence gazowej (umieść wyrób
na
najbardziej
rozżarzonym
fragmencie siatki i wypalaj 5 minut
od momentu rozgrzania wyrobu do
czerwoności). Wystudź.

7) Nadaj lustrzany połysk metalową
szczotką a następnie pastą
polerską i ściereczką.

8) Przyklej taśmę klejącą z jednej
strony “okienka” Nałóż ok. 2mm
warstwę UV resin i utwardzaj w
pojemniku UV.

9) Nałóż wybrane drobne przedmioty
(cyrkonie, kwiatki, pamiątki itp) i
ponownie pokryj 2mm warstwą
żelu UV. Utwardź kolejną warstwę,
powtórz czynności aby całkowicie
wypełnić ramkę.

1) Rozwałkuj blok używając wałka i
plastikowych
podkładów
na
grubość 2.5mm. Wytnij elementy
wielkości: 1.3 x1.3cm – 2 sztuki i
1.3 x1.8cm – 2 sztuki. Wysusz
wszystkie kawałki suszarką.
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WSKAZÓWKA 1: Żel UV resin bez
dodatku barwnika utwardza się dość
szybko. Im ciemniejsza barwa żelu
tym dłuższy czas utwardzania..

10) Wyszlifuj powierzchnię całości „na
mokro”
wodnym
papierem
ściernym. (Potrzebne będą np.
1500 – 3000) Wypoleruj pastą
polerską i ściereczką.

WSKAZÓWKA 2: W żelu P2Jelly
możesz
umieszczać
dowolne
elementy, nawet bardzo nietrwałe.
Zamknięte
w
żelu
pozostaną
nienaruszone.
WSKAZÓWKA
3:
Najwygodniej
nanosić drobne elementy za pomocą
wykałaczki.
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