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BOTZ UNIDEKOR 1000°– 1250°C
In de actuele BOTZ-catalogus vindt u
het complete programma met BOTZ
vloeibare (kwast)glazuren en een
groot aantal ideeën t.b.v. de vormgeving en tips voor het gebruik.
Meteen aanvragen!

glaze + paint
Inglazuur-decoratietechniek
van Netty Janssens

De Nederlandse keramiekkunstenares Netty Janssens heeft de BOTZ
Unidekor-kleuren op de proef
gesteld en geeft haar ervaringen
graag door.
glaze + paint
Inglazuur-decoratietechniek van
Netty Janssens
De toepassing: BOTZ Unidekor
Een biscuit gestookt werk voorzien
van een kwastglazuur bv. BOTZ
9108. Goed laten drogen. Op deze
droge laag unidekor aanbrengen.
Ook biscuit (gekochte) tegels
kunnen fraai worden gedecoreerd.
Alle 24 Unidekor-kleuren zijn
onderling mengbaar.
Experimenteer er maar op los:
BOTZ Unidekor heeft stralende
kleuren, ook op gekleurde
glazuren!
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BOTZ UNIDEKOR 1000°– 1250°C

voor het stoken

STOOKBEREIK 1000°– 1250°C

na het stoken

Gekochte of zelf vervaardigde biscuit met BOTZ
9108 transparant mat.
(ook geschikt 9106
transparant glanzend of
gekleurde glazuren zoals
bv. 9107, 9487–9491,
9612). 9102 is niet
geschikt! Glazuren en
laten drogen.

BOTZ biedt een breed
kleurenassortiment aan
van beproefde vloeibare
(kwast)glazuren en Unidekor-kleuren t.b.v. de
creatieve vormgeving
met keramiek.
De Nederlandse keramiekkunstenares Netty
Janssens heeft de toepassingstechniek voor
BOTZ Unidekor verfijnd.
Na vele uren in het atelier en langdurige tests is
het resultaat fantastisch.
Kijk zelf maar!

BOTZ Unidekor is
leverbaar in 24 kleuren,
in potjes van 30 ml en
200 ml.
De kleuren zijn onderling mengbaar en kunnen, indien nodig, met
water worden verdund.
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BOTZ Unidekor zijn,
evenals alle BOTZ-producten, aanduidingvrij.
Dat wil zeggen dat ze
loodvrij zijn en geen
gevaarlijke stoffen in een
concentratie bevatten,
die volgens de verordening op de gevaarlijke
stoffen zou moeten
worden aangeduid.
De Unidekor-kleuren
zijn leverbaar in potjes
van 30 en 200 ml.
Glazuren in potten van
200 en 800 ml.

Op het droge, veegvaste
glazuur met een potlood
het motief eventueel
voortekenen. Wees niet
bang, de tekening verdwijnt bij het stoken.

Met een penseel
BOTZ Unidekor op
het droge glazuur
opbrengen.

BOTZ Unidekor is
voor het branden
mat en heeft een
minder intensieve
uitstraling.
Stoken in overeenstemming met de
aangegeven stooktemperatuur van het
basisglazuur.

Na het stoken van
de keramiek (hier:
1050°C) krijgt BOTZ
Unidekor zijn volle
kleurintensiteit.

