
                         PEBEO GLAZING RESIN emalimainen lasitus 

Ihanteellinen aine kohovaluun tasaisille pinnoille: skräppäys, valokuvat, 
postikortit, matkamuistot, laatikoiden kannet, koristeet, lautasen alustat. 
Soveltuu myös mixed-media tekniikkoihin kankaalla. 
 

 lisää kolmas ulottuvuus töihisi 

 kaksi-osainen epoksi luo emalimaisen kerroksen työhön 

 levitetty kerros muodostaa pyöreät reunat 

 huomioi käyttöturvallisuus – ei lasten käsiin 

 pakkauskoot saatavilla: 150 ml ja 300 ml 

Soveltuvuus mm: lasi, keramiikka, savi, metalli, silikoni, maalattu puu, sileä (kovitettu) paperi/kartonki  
Kuivuminen: kosketuskuiva 6 hrs, läpikuiva 12 hrs 
Säilyvyys: avattu, suljettu pakkaus 6 kuukautta 
Säilytyslämpö: 15-25 C. Ei saa jäätyä. 
Puhdistus: saippua ja vesi (kuivunut aine ei lähde pois kankaasta – suojele työalusta) 
 
Käyttöohje: 

1. Tarkista, että työalusta on suorassa 
2. Sekoita tarvittava* määrä ainetta: 1 osa kovetinta (hardener B) ja 2 osaa Resin A:ta. Sekoita huolellisesti koko 

massa, koska sekoittamaton massa ei kovetu. Vältä liian kovaa sekoittamista ilmakuplien muodostumisen 
takia.  

3. Kaada massa työkohteeseen. 
4. Anna kuivua min. 12 tuntia pölyttömässä tilassa (pöly tarttuu pintaan). Huoneen lämpö voi vaikuttaa 

kuivumisnopeuteen. 
 
Vinkkejä: 

1. Suojaa työskentelyalusta 
2. Seos muuttuu läpikuultavaksi kun sekoitus on valmis 
3. Tarvittava määrä: kerro keskenään peitettävän alueen sivut ja kerro tulos 0,2 (esim. kortin koko on 10 ja 15 

cm > 10*15*0,2= 30 ml 
4. Kaada aine peitettävän työn keskelle – auta tarvittaessa pakkauksen lastalla 
5. YouTube: löydät lukuisia ohjeita youtbessa (haku: pebeo glazing resin) 

 
 

Varotoimet: vältä kosketusta silmien ja ihon kanssa, käytä suojahansikkaita (mukana pakkauksessa). Älä 
sekoita Glaze resiniä muiden Pebeon resin tuotteiden kanssa. Tuote ei ole hyväksytetty syömä astioihin. Älä 
sekoita enempää kuin 150 ml yhdellä kertaa (kuumenimisen/kellastumisen vaara). 

  Sisältää: epoksia (Bisphenol A ) – voi aiheuttaa allergisia reaktioita. 
  Ärsyttää ihoa ja silmiä -irriterar huden och ögonen. Ihokosketus voi aiheuttaa 
  herkistymistä - Kan ge allergi vid hudkontakt. Myrkyllistä vesieliöille, voi  
  aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä - Giftigt för  
  vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
 
 

   PEBEO CRYSTAL RESIN 
 Pebeo Crystal resin on samantyyppinen aine kuin glazing resin. Cristal ei 
 muodosta pyöreitä valureunoja ja se imitoi lasia. Soveltuu parhaiten 
 muottivaluun, reunalla varustettujen astioiden (kuten tarjotin) koristeluun 
 (täyttövalu pohjalle, koristeeksi massan sekaan esim. kolikoita) ja laminointiin. 

 Pakkauskoot: 150, 300 ja 750 ml. Maksimi kerrospaksuus 5 cm, kuivumisaika 

 24 hrs. Lisätietoja YouTubesta haulla: Pebeo crystal resin 
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