Handleiding
Bevat:
•
•
•
•
•
•

Voorbereiding

0,8 KG epoxy giethars
(0.5kg A, 0.3kg B)
10 Mengspatels
6 Mengbekers klein
1 mengbeker 1400
Handschoentjes Nitril XL
6 PS pigmenten

Nog nodig:
•
•
•
•

Gasbrander
Waterpas
Tape
Canvas/plaat

Geschikt voor 0,75 vierkante meter
Om uw eigen resin art te maken heeft Polyestershoppen nu een compleet pakket
samengesteld zodat u meteen aan de slag
kunt. Met resin art kunnen kunstwerken als
schilderijen of tafelbladen gemaakt worden. In deze handleiding leggen wij u de
basisprincipes uit.

Voordat u begint is het belangrijk om Nitril
handschoentjes aan te trekken voor uw eigen veiligheid. Bedek het oppervlak waar
u op gaat werken vervolgens met plastic folie zodat u spetters gemakkelijk kan
schoonmaken. Als u een canvas gebruikt
ondersteun deze dan tegen doorzakken.
Doe vervolgens een opstaande rand van
tape rond het canvas/de plaat zodat er zo
min mogelijk giethars verloren gaat. Zorg
dat deze stevig vast zit en minimaal 1 centimeter hoog is. Controleer daarna of de
plaat waterpas staat. Is dit niet het geval,
zorg dan dat dit wel zo is door bijvoorbeeld een roerstokje onder het oppervlak
te leggen. Het is erg belangrijk dat het
goed waterpas staat, anders stroomt alles
één kant op.
U kunt ook kiezen om er geen opstaande
rand om te doen om de zijkanten van het
canvas mee te kleuren. Houd er dan rekening mee dat een gedeelte van de epoxy
van het doek af zal stromen en u dus meer
nodig heeft. Zet het doek dan iets van het
oppervlak af zodat deze niet vast kan komen zitten. Ook hier is het zeer belangrijk
dat uw doek waterpas staat.

Bekijk ook eens onze instructievideo op:
polyestershoppen.nl/informatie/resin-art-starterspakket
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Het gieten

Meng de epoxy componenten A en B in de
grote mengbeker van 1400ML bij elkaar.
Roer deze circa 3 minuten dezelfde kant
op. U roert maar één kant op omdat er op
deze manier zo min mogelijk luchtbelletjes
vormen in de epoxy.
Vul vervolgens de kleinere mengbekers
met de epoxy giethars. De hoeveelheid per
beker is afhankelijk van het aantal kleuren
dat u wilt gebruiken en de hoeveelheid
van een kleur die u wilt gebruiken. Als u de
giethars voor de resin art verdeeld over de
6 mengbekers zal een half zakje pigment
in de meeste gevallen volstaan.
Als de pigmenten goed zijn doorgeroerd
is het tijd om de kleuren te gaan gieten.
Het makkelijkste is om te beginnen bij de
donkerste kleur en steeds lichter te gaan
werken. Zorg er voor dat de hoeveelheid
vloeistof redelijk gelijkmatig verdeeld is
over het doek, als dat niet zo is kan het
moeilijk zijn om de randen van het kunstwerk te bedekken. Indien gewenst kunt u
als laatste kleuren met een spatel aanbrengen.

Als u de gewenste vormen heeft gegoten
kunt u het doek licht bewegen om de lege
plekken te bedekken en een ‘flow’ effect te
creëren. Zorg er wel voor dat u het doek
weer waterpas terug zet.

Afwerking

Als u tevreden bent over het resultaat van
uw kunstwerk kunt u met een gasbrander
de luchtbelletjes uit uw resin art halen. Dit
kan direct na het gieten. Wij raden aan om
enkele uren hierna nogmaals te controleren op luchtbelletjes en zo nodig deze
alsnog te verwijderen met een gasbrander.
Na ongeveer een dag is de epoxy hard genoeg om het tape er af te halen. Als dit
gedaan word zal opvallen dat de rand niet
netjes glad is. Door de rand voorzichtig
te verwarmen met een gasbrander zal de
rand netjes glad worden.
Polyestershoppen wenst u veel succes en
plezier met het maken van uw kunstwerk!

Bekijk ook eens onze instructievideo op:
polyestershoppen.nl/informatie/resin-art-starterspakket
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