New kintsugi*
Krása nedokonalé opravy
*kintsugi je stará japonská technika opravy rozbitého nádobí zlatem
obsah
epoxidové lepidlo
epoxidový tmel
zlatý prach
štěteček a dřevěné špachtle na aplikaci
rukavice
Tips: Než začnete, vytlačte přebytečný vzduch z aplikátorů
Při čekání na tuhnutí lepidla použijte gravitační hmotnost
Pokud si přejete provést korekci, nechte v blízkosti nějaké jednorázové vlhčené ubrousky
Nebojte se ho použít na téměř jakýkoli materiál, který se vám líbí (viz specifikace lepidla)

1
Vytlačte stejné množství lepidla z každého aplikátoru a přidejte male množství zlatého prášku, dobře promíchejte.

2
Aplikujte vrstvu na obě hrany rozbité části nádobí.

3
Nechte působit minutu nebo dvě a pak obě části spojte dohromady.

4
Naneste malé množství prachu štětečkem v momentě, kdy je lepidlo skoro zaschlé, ale ne zcela.

5
Pro chybějící částí nádobí použijte modelovací lepidlo. Kousek si uřízněte a pořádně propracujte v ruce, dokud nebudete mít
v ruce homogenní materiál, kterým vyplníte chybějící kousek.

6
Vyplňte hmotou chybějící místo, rychle schne. Hned jak zaschne, aplikujte lepidlo, stejně jako v bodu 1-4.

7
Nechte několik hodin zaschnout a pak opatrně umyjte jemnou houbou a mycím prostředkem. Pro úplné zaschnutí nechte
nádobí 2 dny bez použití.

Informace
‘Kintsugi je staré japonské umění opravy rozbité keramiky zlatem.
New kintsugi je nový způsob lepení porcelánu založený na staré technice kintsugi. Příběh kintsugi začal, když na konci 15.
století císař poslal poškozenou keramiku zpět do Číny na opravu. Když se vrátila opravená kovovými sponkami, nařídil svým
řemeslníkům, aby přišli s něčím více estetickým. Toto umění se stalo takovým hitem, že někteří sběratelé úmyslně začali
rozbíjet cenné hrnčířské kousky, aby bylo možné jej opravit zlatými švy kintsugi.

Epoxidové složky
Transparentní, extra rychlé, vysoce kvalitní dvousložkové epoxidové lepidlo pro vodotěsné lepení mnoha materiálů.
Spojuje kov, dřevo, kameniny, porcelán, slonovinu, drahé kameny, perly, sklo, keramiku a některé plasty (polyester, bakelit).
Není určeno pro PE, PTFE a silikon.
Aplikace: Povrchy musí být čisté, suché a zbavené prachu a mastnoty. Sejměte krytku umístěnou v rukojeti pístu. Vytáhněte
jazýčky z trysek. Dávkujte stejná množství do mixovací misky a dobře promíchejte, dokud nedosáhnete rovnoměrné barvy.
Pracovní doba 5 minut. Potřete jeden povrch. Smontujte díly a 20 minut je přitlačujte nebo upněte. Doba vytvrzení 1 hodina.
Vlhké skvrny okamžitě odstraňte teplou vodou.
Důležité: Vyšší teploty poskytují vyšší konečnou pevnost a kratší dobu tuhnutí. Nepoužívejte při teplotě nižší než + 5 ° C.
Lepidlo: Dráždí oči a pokožku. Může způsobit senzibilizaci při kontaktu s pokožkou. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Udržujte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. V
případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace. Noste
vhodné rukavice. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Pryskyřice: Obsahuje epoxidovou pryskyřici (číselná průměrná molekulová hmotnost ≤ 700). Viz informace poskytnuté
výrobcem.
Tvrdidlo: N (3-dimethylaminopropyl) -1,3-propyleendiamin.

Epoxidový tmel
Super silná epoxidová opravná směs.
Pro trvalé opravy prasklin, děr, netěsností v jakýchkoli kovových předmětech v okolí domu, automobilu, lodi nebo karavanu,
např. nádoby na vodu / vědra / potrubí / konvice, dřezy, nádoby, těsnění, radiátory, nádrže na benzín, odlitky na kola. Lze je
vrtat, poklepávat, pilovat, tvarovat, leštit a malovat po jedné hodině.
Aplikace: Povrch musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a zdrsněný brusným papírem. Míchejte, dokud nebude jednotná
šedá barva, a materiál pevně vtlačte do povrchu během 5 minut / 20 ° C. Tvrdou ocel vytvrdíme za 8 hodin.
Důležité: použijte + 10 ° C. Uchovávejte v plastovém sáčku v chladu a bez mrazu.
Lepidlo: Dráždí oči a kůži. Může způsobit senzibilizaci při kontaktu s pokožkou. Udržujte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s
pokožkou a očima. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Noste vhodné
rukavice. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek. Obsahuje epoxidovou
pryskyřici. Viz informace poskytnuté výrobcem .

Zlatý prach
Netoxický zlatý prach používaný v kosmetickém průmyslu.
Naše pokyny vycházejí z rozsáhlého výzkumu a praktických zkušeností. Vzhledem k široké rozmanitosti materiálů a / nebo okolnostem, za kterých lze pracovat,
nemůžeme nést odpovědnost za dosažený výsledek a / nebo za jakékoli škody způsobené používáním našeho produktu. Jsme však k dispozici pro zodpovězení všech
vašich otázek.

