Underglazes

Underglazes zijn dekkende, matte
onderglazuren die worden gebruikt,
zoals de naam suggereert, onder
een transparant glazuur. (mat of
glans)
De onderglazuur wordt gebruikt voor
decoratieve doeleinden waarbij een
dekkend karakter gewenst is.
Onderglazuren zijn geschikt voor
o.a. scholen, instellingen en hobbycentrums, waar een betaalbaar
niet-giftig product gewenst is.
Chrysanthos onderglazuren
zijn
makkelijk aan te brengen en er
worden uitstekende resultaten mee
behaald.
De kleuren kunnen direct uit de fles
worden gebruikt zonder toevoeging
van water.
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De voordelen van de Underglazes
zijn:
1. Kan worden gebruikt op
leerhard werk of biscuit.
2. Geschikt voor de meeste
kleisoorten.
3. Kan worden gebruikt onder
de meeste transparante kwastof dompelglazuren.
4. Eenvoudig aan te brengen in
1 tot 3 lagen.
5. De onderglazuren lopen niet in
elkaar over wanneer ze elkaar
raken.
6. Kleuren kunnen worden gemengd
om tal van verschillende
andere kleuren te creëren.
7. De meeste kleuren kunnen
worden gebakken tot kegel 10
(1305°C) in gas- of elektrische
ovens.
8. Kan direct worden gebruikt
voor zeefdruktechnieken zonder
enige toevoegingen.

Chrysanthos

Underglazes

1. Stookbereik:
A -Kegel 06 (999°C) tot kegel 6 (1220°C).
B -Kegel 06 (999°C) tot Kegel 8 (1263°C).
C -Kegel 06 (999°C) tot Kegel 10 (1305°C).
2. Maten: 30 ml, 500 ml.
3. Toepassing: 1-3 lagen leerhard / biscuit.
4. Onderling mengbaar: Ja.
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One Stroke
One Strokes zijn doorschijnende
onderglazuren van topkwaliteit die
sterk gepigmenteerd zijn om intense
kleuren te creëren, zelfs wanneer
ze in 1 laag worden aangebracht,
vandaar de naam “One Strokes”.
Ze zijn uitstekend geschikt voor het
maken van gedetailleerde illustraties en kunnen, indien er drie lagen
worden aangebracht, ook worden
gebruikt voor een volledig ondoorzichtige dekking.
De One Strokes zijn niet giftig en
zijn bedoeld voor -de keramist die
deze eigenschappen en flexibiliteit
in één product wenst.
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De voordelen van One Strokes zijn:
1. Kan worden gebruikt op leerhard
werk of biscuit.
2. Geschikt voor de meeste
kleisoorten.
3. Kan worden gebruikt onder de
meeste transparante kwastof dompelglazuren.
4. Eenvoudig aan te brengen in
1 tot 3 lagen.
5. One Strokes lopen niet in elkaar
over wanneer ze elkaar raken.
6. Kleuren kunnen worden gemengd
om tal van verschillende andere
kleuren te creëren.
7. De meeste kleuren kunnen
worden gebakken tot kegel 10
(1305°C) in gas- of elektrische
ovens.

One Stroke

1. Stookbereik:
A -Kegel 06 (999°C) tot kegel 6 (1220°C).
B -Kegel 06 (999°C) tot Kegel 8 (1263°C).
C -Kegel 06 (999°C) tot Kegel 10 (1305°C).
2. Maten: 30 ml.
3. Toepassing: 1-3 lagen leerhard / biscuit.
4. Onderling mengbaar: Ja.

Chrysanthos
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Superior Glazes
-

Superior Glazuren zijn een reeks
glanzende glazuren die op drie
manieren zijn geclassificeerd om
de dekkingsgraad aan te geven,
ondoorzichtig, semi-transparant en
transparant.

Gebruiksgoed dat geglazuurd is met
Superior Glazes is voedselveilig,
mits correct gebakken op overeenkomende aardewerk klei.
De kleuren zijn allemaal onderling
mengbaar en Fantasy Crystals kunnen aan de kleuren worden
toegevoegd om interessante effecten te creëren.
Let op: kleuren waaraan Fantasy
Crystals zijn toegevoegd, mogen
alleen worden gebruikt op
decoratief werk vanwege de
craquelé die kan optreden.

De Superior Glazes zijn niet giftig
en zijn een effectieve en voordelige
manier om grote oppervlakken te
bedekken waar slechts één kleur
wordt gebruikt.
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Reshart Art - Kazachstan heeft overwegend Superior Glazes samen
met andere glazuren gebruikt om dit
prachtige kunstwerk te creëren.

Superior Glazes
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1. O = Ondoorzichtig;
S = Semi-transparant; T = Transparant.
2. Stookbereik: kegel 07 (984°C) - kegel 03 (1101°C).
3. Aanbrengen: 2-3 lagen aardewerk biscuit.
4. Onderling mengbaar: Ja.
5. Meng met: FC & SP025.
6. Maten: 140 ml, (SG213 ook in 500 ml, 1 ltr, 5 ltr.)
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Café Colors
Café Colors zijn; de meest spectaculaire reeks felgekleurde glazuren.
Café Colors zijn verkrijgbaar in drie
series; twee aardewerk versies die
een satijn of glanzend resultaat
geven bij cone 06 (999°C) - 04
(1060°C) en één steengoed versie
waarbij de kleuren in de meeste
gevallen niet afwijken van de aardewerk versies.
Café Colors zijn allemaal bedoeld
voor het decoreren van biscuit en
kunnen worden gebruikt
als onder;
glazuur, waarbij 3 lagen worden
aangebracht om een volledige
dekking te verkrijgen. Of ze kunnen
worden gebruikt voor een gedetailleerd ontwerp met een doorschijnend effect, vergelijkbaar met One
Strokes.
Het duidelijke voordeel van Café
Colors is dat ze in een transparante
glazuur kunnen worden gedompeld

zonder eerst de kleur te hoeven
bakken.
Of, in het geval van decoratief werk,
is er helemaal geen transparante
glazuur nodig om een reeks verschillende afwerkingen te verkrijgen.
Café Colors zijn steeds populairder
bij studio’s en scholen vanwege
hun gebruiksgemak en geweldige
kleurengamma.
Het palet in elke serie bestaat uit
60 kleuren. De kleuren kunnen ook
onderling worden gemengd om een 
oneindig aantal kleuren te verkrijgen.
De glanzende Café Colors worden
herkend door het gebruik van een
“G” als achtervoegsel achter de
productcode en de High Fire Café
Colors worden herkend door het
gebruik van een “H”-achtervoegsel
achter de productcode.
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Café Colors
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1. Satijn / glanzend bakbereik:
kegel 06 (999°C)
- - kegel 04 (1060°C).
2. Steengoed:
A -Kegel 4 (1186°C) - kegel 8 (1263°C).
B -Kegel 4 (1186°C) - kegel 10 (1305°C).
3. -Aanbrengen: 1-3 lagen op aardewerk
4. Onderling mengbaar: Ja.
5. Maten: 60 ml, 250 ml.

Opmerking: in de versie voor steengoed kunnen de kleuren variëren naarmate de temperatuur stijgt.
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Fantasy Crystals
Fantasy Crystals zijn keramische glassnippers
voor aardewerk temperatuur van verschillende
afmetingen die aan een glazuur kunnen worden
toegevoegd om het effect van kristalvorming te
creëren.
Wanneer verschillende gekleurde kristallen
worden gecombineerd in een glazuur, kunnen
zeer interessante effecten worden gecreëerd.
Het meest geschikte glazuur om de Fantasy
Crystals mee te combineren zijn de glazuren uit
de Superior Glaze-serie.
Om kristalvorming en het smelten van de glazuur
te verbeteren, kan een flux SP025 Fantasy Enhancer aan het glazuur worden toegevoegd.

Crystallites
Crystallites zijn matte glazuren met daarin glanzende heldere kristallen.
De kristallen benadrukken de kleur in het glazuur.
Crystallites zijn bedoeld voor gebruik op leerhard werk of biscuit. Er dienen 3
lagen te worden aangebracht om een volledig egaal matte dekking te verkrijgen. Crystallites zijn te gebruiken op de meeste aardewerk kleisoorten. Ook
op diverse middelhoge temperatuur gestookte kleisoorten geven Crystallites
een mooi effect. De Crystallites zijn alleen geschikt voor decoratieve werkstukken.

3D Trailing Glazes
3D Trailing Glazes zijn glazuren met een mat 3D-effect voor aardewerk.
De 3D Trailing Glazes kunnen rechtstreeks op biscuit worden aangebracht
of bovenop andere glazuren. Er kunnen verder ook glazuren overheen gezet
worden.
Ze kunnen worden aangebracht met de applicatorfles met spuitmond of met
een spatel.
10

Fantasy Crystals

-

1. Stookbereik: Kegel 06 (999°C) tot kegel 4 (1060°C).
2. Onderling mengbaar: Ja.
3. Mengbaar met SG en SP025
4. Maten: 50 gram, 500 gram.

Crystallites

1. Stookbereik:
A -Kegel 06 (999°C) tot kegel 4 (1060°C).
B -Kegel- 06 (999°C) tot Kegel 8 (1263°C).
2. Toepassing: 1-3 lagen leerhard / biscuit.
3. Onderling mengbaar: Ja.
4. Maten: 140 ml.

-

3D Trailing Glazes (H)

3D001
White

3D005
Yellow

3D007
Pink

3D009
Orange

3D013
Red

3D017
Green

3D021
Blue

3D025
Black

- kegel 4 (1060°C). Maten: 40 ml.
Laag stookbereik: Kegel 06 (999°C) tot

Chrysanthos
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Speckled Café Colors
Het effect kan worden benadrukt
door inkt of een andere donkere
contrastvloeistof op het glazuur te
wrijven na het stoken en vervolgens
schoon te wrijven.
De inkt en/of contrastvloeistof trekt
in de craquelé waardoor de scheuren in het glazuur goed zichtbaar
worden.
Crackle Glazes zijn alleen geschikt
voor decoratieve werkstukken.
Speckled Café Colors zijn verkrijgbaar als glansglazuren voor aardewerk temperatuur. Sommigen zijn
geschikt voor steengoed temperatuur(H)
Ze kunnen op dezelfde manier worden gebruikt als de Café Colors en
hebben het zelfde stookbereik. Ze
bieden een volledige dekking wanneer 3 lagen worden aangebracht
en kunnen worden gebruikt voor
gedetailleerd ontwerp.

Low Sheen Glazes

Crackle Glazes

12

Crackle Glazes zijn transparant tot
semi-transparant. Om het craquelé-effect te bereiken, moeten de
glazuren worden aangebracht op
geschikt aardewerkbiscuit.

De Low Sheen Glazes zijn een
reeks heldere satijn / matte glazuren
die zijn ontworpen voor gebruik op
aardewerkbiscuit. Het glazuur vloeit
goed uit, bij ongelijk aanbrengen zal
het daardoor toch een zeer bevredigend resultaat opleveren.
Wanneer correct gebakken, zijn de
Low Sheen-glazuren geschikt voor
gebruiksgoed.

Chrysanthos

Speckled Café Colors

-

Crackle Glazes

1. Laag stookbereik:
Kegel 06 (999°C) tot kegel 4 (1060°C).
Hoog stookbereik:
Kegel 06 (999°C) -tot Kegel 8 (1263°C).
2. Toepassing: 1-3 lagen leerhard / biscuit.
3. Onderling mengbaar: Ja.
4. Maten: 60 ml.

1. Stookbereik: Kegel 06 (999°C)
tot kegel 4 (1060°C). 2. Toepassing: 1-3 lagen
- leerhard / biscuit. 3. Onderling mengbaar: Ja.

Low Sheen Glazes

-1.Stookbereik:
Kegel 06 (999°C) tot kegel 4 (1060°C).
2. Toepassing: 1-3 lagen leerhard / biscuit.
3. Onderling mengbaar: Ja.4. Maten: 140 ml.
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Fantasy Glazes
Fantasy Glazes zijn een opwindende reeks effectglazuren die verschillende gekleurde kristallen bevatten.
Het resultaat is een explosie van
kleur na het stoken.

Vanwege de variatie aan kristallen
in de glazuren, zijn de gebakken
resultaten nooit identiek. Dit is de
kracht van deze glazuurreeks en
maakt het gebruik ervan spannend.
Fantasy Glazes kunnen door iedereen worden gebruikt en kunnen
afzonderlijk of in combinatie met
andere glazuren worden aangebracht om verbluffende resultaten te
creëren.
Het volledige assortiment is be-

schikbaar voor aardewerktemperatuur en een beperkt aantal kleuren
zijn ook geschikt voor steengoed
(H) temperatuur.
Bij het gebruik van Fantasy Glazes
kunnen de beste resultaten worden
verkregen wanneer 2 of 3 lagen
worden aangebracht. De kristallen
worden gelijkmatig verdeeld over
het oppervlak.
Vanwege de aard van deze glazuren kunnen haarscheurtjes optreden, daarom zijn ze niet geschikt
voor gebruiksgoed.

Feng Shui Glazes
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Feng Shui glazes is een kleine
glazuurreeks uitstekende glazuren die verbluffende resultaten
opleveren welke alleen kunnen
worden bereikt door de toevoeging van lood. De glazuren zijn
ontworpen voor gebruik op aardewerkbiscuit en zijn niet geschikt
voor gebruiksgoed.

Chrysanthos

Fantasy Glazes

1. Laag stookbereik: Kegel 06 (999°C)
tot kegel 4 (1060°C).
Hoog stookbereik: Kegel 06 (999°C) tot Kegel 8 (1263°C).
2. Toepassing:- 1-3 lagen leerhard / biscuit.
3. Onderling mengbaar: Ja.
4. Maten: 140 ml, 500 ml.
-

Feng Shui Glazes

1. Stookbereik:
Kegel 06 (999°C) tot kegel 4 (1060°C).
2. Toepassing: 3-4 lagen leerhard / biscuit.
3. Onderling
mengbaar: Nee.
4. Pb- Bevat lood.
5. Maten: 140 ml.

1. Stookbereik:
Kegel 05 (1046°C) tot kegel 03 (1101°C).
2. Toepassing: 3-4 lagen leerhard / biscuit.
3. Onderling
mengbaar: Nee.
4. Pb- Bevat lood.
5. Maten: 140 ml.
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High Fire Glazes
High Fire Glazes zijn een reeks
niet-giftige glansglazuren die zijn
ontworpen voor gebruik op steengoed temperatuur en zijn geschikt
om grote oppervlakken met één
kleur te bedekken.
De glazuren zijn er in drie soorten,
zoals aangegeven door het
achtervoegsel op de productcode.
"O" zijn ondoorzichtig, "S" zijn
semi-transparant en "T" zijn
transparant.
Om het beste resultaat te verkrijgen,
moeten 3 lagen worden aangebracht. Indien correct gestookt, zijn
de glazuren geschikt voor gebruiksgoed.

Antique Glazes
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Antique Glazes is een serie bonte
glazuren voor gebruik op aardewerk
biscuit waar een antiek of verouderd
effect gewenst is.
Door de aard van de glazuren zullen
ze van kleur veranderen afhankelijk
van de aangebrachte glazuurdikte.
In reliëf zal de glazuur donkerder
van kleur zijn omdat de glazuurlaag
hier dikker is.
De kleurvariatie in de glazuren
hangt sterk af van het werkstuk
waarop ze worden aangebracht,

hoe meer reliëf in het werkstuk,
hoe verbluffender het eindresultaat.
Indien correct gestookt is de glazuur
geschikt voor gebruiksgoed.

High Fire Glazes
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1. O = ondoorzichtig;
S = semi-transparant;
T = Transparant.
2. Stookbereik: A: kegel 4(1186°C) - kegel 6 (1222°C), B: kegel 4(1186°C) - kegel 8 (1263°C)
3. Aanbrengen: 3 lagen aardewerk biscuit.
4. Onderling mengbaar: Ja. 5. Maten 140 ml.

Antique Glazes

1. Stookbereik: kegel 06(999°C)
- kegel 04 (1060°C)
2. Aanbrengen: 2-3 lagen aardewerk biscuit.
3. Onderling mengbaar:
Ja.
4. Maten: 140 ml.
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High Fire Exotics
High Fire Exotics zijn een reeks
effect en bonte glazuren voor steengoedtemperatuur en zijn geschikt
voor het bedekken van grote oppervlakken.
Ze mogen allemaal worden gebruikt
op gebruiksgoed, met uitzondering
van de volgende productcodes:
- HE001 en HE005 produceren
spectaculaire metallic effecten. Ze
kunnen
echter alleen worden gebruikt op decoratieve werkstukken.
Bevatten
beide lood.
- HE009 en HE013 bevatten beide zware metalen en zijn alleen
geschikt
voor decoratieve werkstukken.
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Twee glazuren uit de High Fire
Exotics reeks hebben specifieke
eigenschappen:
- HE101 is een basis waaraan
keramische pigmenten en oxides
kunnen worden toegevoegd om
verschillende glazuren te creëren;
- HE301 resulteert in een kraakhelder effect bij het stoken op steengoed temperatuur.
Voor het beste resultaat worden
2 tot 3 lagen glazuur aanbevolen.
Het verkregen effect hangt af van
de dikte van het glazuur en van het
oppervlak dat is gedecoreerd.

Chrysanthos

High Fire Exotics

-

-

1. Stookbereik: A: kegel 4(1186°C) - kegel 6 (1222°C), B: kegel 4(1186°C) - kegel 8 (1263°C)
- 2-3 lagen aardewerk biscuit.
2. Aanbrengen:
3. Onderling mengbaar: Nee.
4. Gebruik HE 101 om een aangepaste
HE te maken door metaaloxiden toe te voegen.
5. Pb
bevat lood.
6. Maten: 140 ml.

-

-
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Raku Glazes
Raku Glazes zijn voor de keramist die deze geweldige producten weet te gebruiken en te stoken. De verkregen resultaten zijn
alleen voor decoratieve werkstukken. Men dient uiterst voorzichtig
te zijn bij het Raku-stoken.
De verkregen resultaten zijn
afhankelijk van de stooktemperatuur, de temperatuur waarmee
de glazuren uit de oven worden
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gehaald en het soort organisch
materiaal dat wordt gebruikt om het
gestookte werkstuk te laten smoren,
enz. Geen twee stoken zullen dus
hetzelfde zijn.
De Raku-glazuren zijn verkrijgbaar
als gebruiksklare kwastglazuur.
De Raku-glazuren zijn allemaal
loodvrij.

Chrysanthos

Raku Glazes

-

1. Stookbereik: kegel 010 (894°C) - kegel 06 (999°C).
2. Aanbrengen: 2-4 lagen aardewerk biscuit of dipping.
3. Onderling mengbaar: Nee.
4. Maten: 140 ml.

-

21

Acryl Colors
Acryl Colors is een lijn van
niet-giftige acrylverf van topkwaliteit die verkrijgbaar zijn in een
breed scala aan kleuren.
Acryl Colors zijn ontworpen voor
gebruik op vele ondergronden,
waaronder biscuit, papier, hout,
gips etc.
Acryl Colors zijn geschikt voor
kwasten en air brushing.
Een kenmerk van deze kleuren
is dat ze sterk gepigmenteerd
zijn, zodat één laag meestal
voldoende is voor een volledige
dekking en een consistent gladde
en streeploze afwerking, mits
de kleur is aangebracht met een
penseel van goede kwaliteit.
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Acryl Colors

1. Matte acryl luchtdrogende kleuren.
2. Aanbrengen: 1-3 lagen op de meeste poreuze ondergronden.
3. Onderling mengbaar:
Ja.
4. Maten: 60 ml, 201 en 205 ook in 500 ml.
AC201 Matt Sealer of AC205 Gloss Sealer kan worden gebruikt om de acrylverf te verzegelen.
SP001 kan vóór het kleuren worden aangebracht om een antiek craquelé-effect te creëren.
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Pearl Colors
Pearl Colors is een reeks van hoogwaardige, zelfsluitende, niet-giftige
acryl parelmoer glansverf die geschikt is voor gebruik op vele ondergronden, waaronder biscuit, glas,
papier, hout, gips, etc.
Pearl Colors aangebracht op glaswerk en bisquit kunnen 30 minuten in
een oven worden gestookt op 150 °C
om de decoratie te verharden.
Na het stoken in een oven is de
versierde afwerking vrij duurzaam
en goed bestand tegen wassen met
warm water en zeep. De decoratie is
echter niet slijtvast.
Opmerking: indien gebruikt om
glaswerk te versieren, mogen alleen
gebieden worden versierd die niet in
contact komen met voedsel.

-

-

Metallic Colors
De Metallic Colors zijn een hoogwaardige, niet-giftige metallic glanslak op acrylbasis die geschikt is
voor gebruik op vele ondergronden,
waaronder biscuit, glas, papier, hout,
gips, enz.
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Pearl Colors

1. Zelfdichtende parelmoer luchtdrogende acrylverf.
2. Aanbrengen: -1-3 lagen op de meeste poreuze ondergronden.
3. Onderling mengbaar: ja.
4. Maten: 60 ml.

Metallic Colors
-

1. Zelfdichtende parelmoer luchtdrogende acrylverf.
2. Aanbrengen: 1-3 lagen op de meeste poreuze ondergronden.
3. Onderling mengbaar: Ja.
4. Maten: 60 ml.

Chrysanthos
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Desert Sands
Desert Sands is een niet-giftige
acrylverf die na droging een zandachtig
oppervlak geeft.
Deze kunnen op vele ondergronden
worden gebruikt, waaronder biscuit, hout,
gips, karton enz.-

-

1. NIET STOKEN - Getextureerd oppervlak.
2. Toepassing: 1-3- lagen op de meeste poreuze
ondergronden.
3. Onderling mengbaar: Ja.
4. Maten: 60 ml.
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Speciale Producten
Code: SP005
BRUSHING MEDIUM
Brushing Medium wordt gebruikt om
verdikte of gedroogde glazuren te
herstellen. Het kan ook worden gebruikt in acrylverf om een gewassen
effect te creëren.
Toepassing: voeg voldoende toe om
de vereiste consistentie te verkrijgen.
Maten: 500 ml.

Code: SP017
CORROSION
Corrosion wordt gebruikt om lederharde
-oppervlakken te textureren voordat ze
worden gebakken.
Toepassing: Royaal aanbrengen tot het
oppervlak van de klei luchtbellen toont.
Goed laten drogen en vervolgens
bakken.
Maten: 500 ml.

Code: SP009
CLAY MENDER
Clay Mender wordt gebruikt om gebroken aardewerk, leerhard of biscuit
te repareren.
Toepassing: op de stukken aanbrengen en samenvoegen terwijl Clay
Mender nog nat is. Veeg overtollig
materiaal weg met een zachte, vochtige spons.
Maten: 140 ml.

Code: SP021
KILN WASH
Een hittebestendige coating die wordt
aangebracht op ovenplaten om te voorkomen dat het glazuur blijft plakken als
het glazuur uitloopt.
Toepassing: Breng zoveel lagen aan als
nodig is.
Maten: 500 ml.

Latex
Latex wordt gebruikt om te helpen
bij het selectief decoreren van waar
alternatieve kleuren moeten worden
gebruikt.
Toepassing: een laag aanbrengen en
laten drogen alvorens decoratie aan
te brengen. Schil voor het bakken af.

Code: SP025
FANTASY ENHANCER
Fantasy Enhancer wordt toegevoegd
aan Fantasy Glazes om de kristalgroei
te versterken en de glansstroom te
bevorderen.
Toepassing: voeg tussen 5% en 15%
volume toe aan Fantasy Glaze.
Maten: 140 ml, 500 ml.

WAX
Wax wordt gebruikt om glazuur af
te weren op plaatsen waar het niet
nodig is. Het brandt tijdens het bakken uit en laat ongeglazuurde biscuit
achter.
Toepassing: Een laag aanbrengen en
laten drogen alvorens te glazuren.
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Hobby Clear Glazes

Wij zijn een van de weinige fabrikanten over de hele wereld die nog steeds
een voedselveilige, heldere loodglazuur maken voor de prachtige foutloze
afwerking die alleen dit type glazuur kan geven op aardewerkklei.
Code:
HG001 - kwasten
HG001D - dompelen
Temp: Kegel 06 (999°C) - Kegel 04 (1040°C)
Toepassing: 2–3 lagen of ondergedompeld.
Gevaren: Bevat loodbisilicaat. Voedselveilig wanneer correct gestookt.
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How to do ??
Gebruik Underglazes
Hoewel het eenvoudig is en heel
weinig voorbereiding vergt, is het
toch belangrijk om een paar eenvoudige stappen te volgen voor een
goed eindresultaat.
Deze instructies zijn van toepassing
op al onze Underglazes.
Eerst moet de inhoud van elk potje
glazuur goed worden gemengd,
hetzij door een paar minuten te
schudden, hetzij door te roeren met
een schoon paletmes. Wanneer de
inhoud te dik en moeilijk te mengen
lijkt, voeg dan een beetje kwastmedium of een beetje water toe en roer
opnieuw.
Zodra de glazuur goed is gemengd,
knijpt u de benodigde hoeveelheid
op een tegel of verfpalet. Het wordt
afgeraden om glazuur aan te brengen door de kwast continu in het
potje te dompelen, aangezien dit de
kleur kan vervuilen.
Roer indien nodig in dit stadium
wat meer kwastmedium erdoor om
de gewenste consistentie te bereiken. De glazuur moet uit je penseel
vloeien en niet aan de haren blijven
plakken.
Belangrijke punten om te onthouden
bij het werken met Underglazes:
- Eén laag zorgt voor een transparante afwerking, twee lagen
semi-transparant en drie lagen geven een ondoorzichtige afwerking.

- Breng de lagen één voor één in
verschillende richtingen aan, laat
elke laag drogen en zorg ervoor
dat de lagen niet te dik zijn.
De Underglazes kunnen worden
aangebracht op lederharde klei of
biscuit. Als ze op lederharde klei
zijn aangebracht, moet het werkstuk
eerst worden gestookt, voordat de
transparante glazuur kan worden
gekwast of gedompeld. Als de
Underglazes op biscuit zijn aangebracht, kan de transparante glazuur
meestal direct worden aangebracht.
Underglazes kan ook worden aangebracht op aardewerk- en steengoedklei en vervolgens worden
geglazuurd.
Door verschillende manieren van
aanbrengen kunnen diverse effecten bereikt worden:
Kwastwerk / handschildering
Sponzen
Spetterend
Airbrushen
Bubbelend
Banding
Inwassen
Underglazes kunnen samen met
One Strokes en Café Colours op
hetzelfde werkstuk worden aangebracht of met elkaar worden gemengd.
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Gebruik One Strokes
Hoewel het eenvoudig is en heel
weinig voorbereiding vergt, is het
toch belangrijk om een paar eenvoudige stappen te volgen om een 
bevredigend en goed eindresultaat
te garanderen na het bakken. Deze
instructies zijn van toepassing op al
onze One Strokes.
Eerst moet de inhoud van elke potje
glazuur goed worden gemengd, hetzij door een paar minuten te schudden, hetzij door te roeren met een
schoon paletmes. Als de inhoud te
dik en moeilijk te mengen lijkt, voeg
dan een beetje kwastmedium of een
beetje water toe en roer opnieuw.
Zodra de glazuur goed is gemengd,
knijpt u de benodigde hoeveelheid
op een tegel of verfpalet. Het wordt
afgeraden om de glazuren aan te
brengen door de kwast continu in
het potje te dompelen, aangezien dit
de kleur kan vervuilen.
Roer indien nodig in dit stadium
wat meer kwastmedium door het
product om de gewenste consistentie te bereiken. De glazuur moet uit
de penseel vloeien en niet aan de
haren plakken.
Belangrijke punten om te onthouden
bij het werken met One Strokes:

-

-

-

-

semi-transparant en drie geven
een helderdere ondoorzichtige
afwerking.
Breng de lagen één voor één in
verschillende richtingen aan, laat
elke laag drogen en zorg ervoor
dat de lagen niet te dik zijn.
One Strokes zijn bedoeld om
in één keer te worden gekwast,
vandaar de naam ‘One Stroke’.
Ze zijn ideaal voor elk detail of
voor elk penseelontwerp, waarbij u in gedachten houdt dat het
eindresultaat een doorschijnende
afwerking is.
One Strokes kunnen worden
aangebracht op lederharde klei of
biscuit. Als ze op lederharde klei
worden aangebracht, moeten het
werkstuk eerst worden gestookt
voordat de transparante glazuur
kan worden gekwast of gedompeld. Als de On Strokes op biscuit
wordt aangebracht kan de transparante glazuur direct worden
aangebracht.
Als er een fout wordt gemaakt,
veeg het biscuitwerk niet met
te veel water schoon, omdat dit
het klei zal bevochtigen en een
gepolijst oppervlak zal creëren dat
waarschijnlijk meer problemen zal
veroorzaken tijdens de glazuuren stookfase.

One Strokes kunnen worden aangebracht op aardewerk- en steen-

- Eén laag zorgt voor een transparante afwerking, twee lagen
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goedklei en vervolgens worden
geglazuurd.
Door One Strokes op verschillende
manieren aan te brengen kunnen
diverse effecten bereikt worden:
Borstelwerk / handschildering
Sponzen
Spetteren
Airbrushen
Bellenblazen
Inwassen
Gedetailleerd werk
Majolica
One Strokes kan samen met Underglazes en Café Colors op hetzelfde
werkstuk worden aangebracht of
met elkaar worden gemengd.
Gebruik Superior Glazes
Superior Glazes zijn loodvrije aardewerk glazuren. Als u de onderstaande stappen volgt, krijgt u elke keer
goede resultaten.
1. Allereerst moet de inhoud van
elk potje glazuur grondig worden
gemengd, hetzij door een paar minuten te schudden of door te roeren
met een schoon paletmes. Als de
inhoud te dik en moeilijk te mengen
lijkt, voeg dan een beetje kwastmedium of een beetje water toe en roer
opnieuw.
2. Nadat de glazuur goed is gemengd, kan deze direct uit het potje
worden gebruikt of bij voorkeur de

benodigde hoeveelheid op een tegel
of kleurenpallet gieten om kruisvervuiling van kleuren te voorkomen.
3. Roer indien nodig in dit stadium
wat meer kwastmedium erdoor om
de gewenste consistentie te verkrijgen. De verf moet uit je penseel
vloeien en niet aan de haren blijven
plakken.
4. Als de binnenkant van een werkstuk moet worden gecoat met Superior Glaze, bijvoorbeeld een vaas,
moet een "Roll Glazing" -techniek
worden gebruikt.
Voorbereiding Roll Glaze: Giet in
een aparte pot (120 ml) ongeveer
3/4 van het product, vul de resterende container met water in een
verhouding van 3 : 1 en meng goed.
Het product moet eruit zien als
vloeibare siroop, niet als melk. Als
het nog steeds te dik lijkt, voeg dan
wat meer water toe.
Schud de fles goed en giet de
volledige inhoud van de pot in de
binnenkant van het werkstuk en rol
het glazuur heen en weer van boven
naar beneden, van links naar rechts
en zorg ervoor dat het hele item volledig bedekt is. Giet de resterende
inhoud terug in de pot. Vergeet niet
duidelijk te etiketteren voor toekomstig gebruik.
Veeg gemorste druppels op de
buitenzijde van het werkstuk onmiddellijk weg met een vochtige spons.
Draai het werkstuk ondersteboven
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en laat het uitlekken en drogen.
Het wordt aanbevolen om Roll
Glaze techniek te gebruiken voordat
u de buitenkant van het werkstuk
glazuurt.
5. Om de buitenkant van het werkstuk met Superior Glaze te glazuren, brengt u 3 gelijkmatige lagen
kruiselings aan om het glazuur
egaal aan te brengen, waarbij u
elke laag tussendoor laat drogen.
Gebruik een zachte, middelgrote tot
grote mopkwast of een waaierkwast
die geschikt is voor de grootte van
het oppervlak.

Opmerkingen:
Superior Glazes kunnen worden
gebruikt voor een gehele dekking.
Het kan ook worden gebruikt voor
decoratieve designafwerkingen en
omdat het geen lood bevat, is het
veilig voor gebruiksgoed.

6. Eenmaal droog, gebruik een
zachte tissue om voorzichtig in
een cirkelvormige beweging over
ruwe plekken te wrijven om ze glad
te strijken. Verwijder stof met een
zachte borstel. Al deze stappen
moeten worden uitgevoerd in een
goed geventileerde ruimte met veiligheidskleding en masker.

Oplossing problemen:
Als het oppervlak van het werkstuk
na het bakken wazig of dof lijkt, of
als het oppervlak kuiltjes(sinaasappelhuid) bevat, is het glazuur te dik
aangebracht of is het stookproces
niet correct verlopen. Opnieuw stoken kan het resultaat soms verbeteren.

7. Alle geglazuurde werkstukken
moeten drogen voordat ze worden
gestookt. Plaats de werkstukken op
triangels in de oven, zodat ze niet
vastsmelten aan de ovenplaat.

Dof oppervlak:
Als het werkstuk er in stukjes of helemaal dof uitziet, is het glazuur te
dun aangebracht. In dit geval brengt
u een extra laag glazuur aan over
de doffe gebieden en stookt u het
werkstuk opnieuw.

8. Alle triangelsporen dienen te worden verwijderd na het stoken met
een glazuursteen.
Wat te doen en wat niet te doen:
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werk om te gaan.
- Gemorst glazuur moet onmiddellijk worden verwijderd met bijvoorbeeld een vochtige spons.
- Het glazuur moet voor het stoken
grondig droog zijn en tussen kegel
06 (999°C) - kegel 04 (1060°C)
gestookt worden.

- Minimaliseer de hoeveelheid stof
die van het geglazuurde werk
afkomt door voorzichtig met het

Wegtrekkend glazuur:
Een glazuur wat wegtrekt en nog
plekken van de klei laat zien, wordt
meestal veroorzaakt door vervuiling
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van de biscuit of te snel stoken na
het glazuren. Gestookte werkstukken kunnen niet gemakkelijk worden
gerepareerd als het probleem
ernstig is. Het is te proberen om de
glazuur op de kale plekken aan te
brengen en het werkstuk nogmaals
te stoken. Zorg er in de toekomst
voor dat de handen schoon zijn
bij het decoreren en hanteren van
biscuit en dat de stukken goed
gefroogd zijn voordat ze worden
gestookt.
Haarscheurtjes:
Fijne scheurtjes die ontstaan na het
stoken kunnen te wijten zijn aan het
feit dat het werkstuk enigszins te
laag gestookt is met de biscuitstook
of het glazuur dat niet compatibel
met de klei. Als de haarscheurtjes
minimaal zijn, kan het probleem
worden opgelost door het werkstuk
een of twee kegels hoger (hogere
temperatuur) opnieuw te stoken.
Melkachtig glazuur:
Meestal veroorzaakt door een
te lage glazuurstook of niet lang
genoeg pendelen op de eindtemperatuur, waardoor het glazuur niet
gelijkmatig en voldoende uitvloeid.
Opnieuw hoger stoken en/of voor
een langere periode pendelen zal
het probleem oplossen.
Schilfers:
Wordt veroorzaakt doordat de klei
niet compatibel is met de glazuur of
doordat de biscuit niet juist is gereinigd voor het glazuren.
Werkstukken kunnen ook ‘te veel

gereinigd’ worden, waardoor een
ongunstig gepolijst oppervlak ontstaat, waardoor er te veel water in
het biscuit trekt; daardoor kan het
glazuur niet volledig hechten aan
het oppervlak van het werkstuk.
Gebruik Cafe Colors
Cafe Colors zijn eenvoudig te
gebruiken kleuren voor biscuit. Om
een mooi eindresultaat te garanderen, moeten een paar eenvoudige
stappen worden gevolgd:
1. Eerst moet de inhoud van elk
potje grondig worden gemengd,
hetzij door te schudden of te roeren,
totdat de inhoud gemakkelijk lijkt te
stromen wanneer het potje wordt
gekanteld. Als de inhoud te dik en
moeilijk te mengen lijkt, voeg dan
een beetje kwastmedium of een
beetje water toe en schud of roer
opnieuw.
2. Zodra de glazuur goed is gemengd, knijpt u de benodigde hoeveelheid op een tegel of verfpalet.
Het wordt afgeraden om te glazuren
door de kwast continu in het potje
te dompelen, aangezien dit de kleur
kan vervuilen.
3. Roer indien nodig in dit stadium
wat meer kwastmedium door het
glazuur om de gewenste consistentie te bereiken. De glazuur moet uit
je penseel vloeien en niet aan de
haren plakken.
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4. Belangrijke punten om te onthouden bij het werken met Café Colors:
- Eén laag zorgt voor een transparante afwerking, twee lagen
semi-transparant en drie geven
een dekkende afwerking.
- Breng de lagen één voor één in
verschillende richtingen aan, laat
elke laag drogen en zorg ervoor
dat de lagen niet te dik zijn.
- Café Colors en Café Colors (G)
zijn voor toepassing op aardewerk
biscuit.
- Café Colors (H) zijn voor toepassing op biscuit wat tot steengoed
temperatuur gestookt kan worden.
- Café Colors eenmaal aangebracht
en gedroogd, dat kan geglazuurd
worden met een transparante
kwast- of dompelglazuur.
Met de volgende technieken kunt u
diverse effecten bereiken:
Penseelwerk / handschildering
Sponzen
Spatten
Stippelen
Airbrushen
Bellenblaastechniek
Inwassen
Detailwerk
Majolica (schilderen over glazuur)
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Café Colors kunnen samen met
Underglazes en One Strokes op
hetzelfde werkstuk worden aangebracht of met elkaar worden
gemengd. Ook in dit geval kan het
werkstuk met transparante glazuur

worden gekwast, gedompeld of
gespoten.
Gebruik Fantasy Glazes
De Fantasy Glazes zijn loodvrije
aardewerk glazuren met kristaleffect. De glazuren zijn ontworpen
met het oog op gebruiksgemak en
door een paar eenvoudige stappen
te volgen, kunnen mooie resultaten
worden verkregen. Deze instructies
zijn van toepassing op al onze Fantasy Glazes en Fantasy Crystals.
Er zijn twee manieren waarop men
deze glazuren op het werkstuk kan
aanbrengen. Eén daarvan is om
de inhoud van het potje grondig te
mengen met een paletmes. Als de
inhoud te dik en moeilijk te mengen
lijkt, voeg dan een beetje kwastmedium of water toe en roer opnieuw.
Breng 3 lagen aan, zorg dat elke
laag bijna droog is voordat u de
volgende aanbrengt
De andere methode houdt in dat
het glazuur in een andere potje
wordt gegoten en de kristallen op
de bodem niet worden verstoord.
Roer het glazuur met een paletmes
en breng 2 royale lagen aan op het
werkstuk met een zachte waaierkwast, zorg dat elke laag bijna
droog is voordat de volgende wordt
aangebracht. Giet voor de laatste
laag de rest van het glazuur terug in
de originele potje met de kristallen
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en roer goed door. Kwast vervolgens de laatste laag met kristallen
erin, waarbij je de kristallen concentreert op de gebieden die je meer
‘impact’ wilt laten hebben.
Het werkstuk moet goed drogen.
Resultaten die worden verkregen
met Fantasy Glazes variëren nogal
en daarom is het aan te raden om
enkele testen te doen om er zeker
van te zijn dat het resultaat voldoet
aan de verwachtingen.
Alle triangelsporen moeten worden
verwijderd na het bakken met een
glazuursteen.
Het gebruik van de Fantasy Crystals is vergelijkbaar met de Fantasy
Glazes, behalve dat de kristallen in
elke combinatie kunnen worden toegevoegd aan de Superior Glazes of
andere glazuren en het resulterende
mengsel kan worden gebruikt zoals
de Fantasy Glazes.
Fantasy Enhancer kan spaarzaam
aan de Fantasy Glazes worden toegevoegd (zoals aangegeven op de
fles) om het lopen van de glazuur en
kristalvorming te verbeteren. Wees
voorzichtig, want teveel kan leiden
tot een zeer lopend glazuur.
Wat te doen en wat niet te doen:
Het is erg belangrijk om bij het
aanbrengen van de derde laag ongeveer ‘2 cm’ van de onderkant van
het werkstuk vrij te laten. Verwijder
ook alle kristallen uit dit gedeelte
en de onderkant van het werkstuk.
Dit glazuur is ontworpen om sterk
te ‘lopen’ tijdens het stoken en zal

daarom waarschijnlijk ‘plakken’ aan
de ovenplaat als het te dik wordt
aangebracht.
De Fantasy Glazes kunnen worden
aangebracht op de ‘buitenkant’
van gebruiksgoed, maar wordt niet
aanbevolen voor toepassing op de
‘binnenkant’. Kristallen hebben vaak
een onregelmatig oppervlak, waardoor het onhygiënisch kan zijn in
combinatie met voedingsmiddelen.
Opmerkingen:
Haarscheurtjes
Het is normaal dat kristallen in glazuren met kristalen haarscheurtjes
vertonen. Deze kunnen zich na de
stook zelfs uitbreiden.
Bellen
Als er bellen op het oppervlak van
het werkstuk verschijnen, moet het
werkstuk opnieuw worden gestookt
en wordt het probleem opgelost.
Dof, wazig of haarspelden
Als het oppervlak van het werkstuk
na het bakken wazig of dof lijkt, of
als het oppervlak kuiltjes(sinaasappelhuid) bevat, is het glazuur te dik
aangebracht of is het stookproces
niet correct verlopen. Opnieuw stoken kan het resultaat soms verbeteren.
Kale plekken
Wanneer er kale plekken zijn
opgetreden, is het werkstuk niet
voldoende geglazuurd. In dit geval
strijkt u meer glazuur over de doffe
gebieden en stookt u het werkstuk
opnieuw.
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Gebruik Crystallites
Crystallites geven een matte afwerking met een effect van glanzende
kristallen na het bakken. Om de
Crystallites te gebruiken, moeten de
volgende stappen worden gevolgd.
Crystallites moeten niet worden
verward met Fantasy Glazes.
Eerst moet de inhoud van elk potje
glazuur goed worden gemengd, hetzij door een paar minuten te schudden, hetzij door te roeren met een
schoon paletmes. Als de inhoud te
dik en moeilijk te mengen lijkt, voeg
dan een beetje kwastmedium of een
beetje water toe en roer opnieuw.
Zodra de glazuur goed is gemengd,
knijpt u de benodigde hoeveelheid
op een tegel of verfpalet. Het wordt
afgeraden om glazuur aan te brengen door de kwast continu in het
potje te dompelen, aangezien dit de
kleur kan vervuilen.
De ideale dikte van Crystalites is
vergelijkbaar met ingedikte room.
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Gebruik een zachte ronde kwast
van de juiste maat om waar nodig
3 lagen Crystalites aan te brengen
en laat elke laag goed drogen voordat u de volgende aanbrengt.
Voorafgaand aan het stoken moeten
alle losse kristallen van de standrand of onderkant van het stuk
worden verwijderd, door voorzichtig
met je vingers erover te vegen.
Omdat deze werkstukken geen
glazuur nodig hebben, kunnen ze
zonder triangel in de oven worden

geplaatst, zolang er geen kristallen
op de onderkant/standrand zitten.
Voorwerpen die zijn versierd met
Crystalites worden niet als voedselveilig beschouwd en mogen
nergens worden gebruikt op werkstukken waar ze in contact komen
met voedsel.
Alle geglazuurde voorwerpen
moeten drogen voordat ze worden
gestookt.
Opmerking: Crystalites kunnen met
een transparante glazuur worden
geglazuurd om een item voedselveilig te maken, maar het effect van de
kristallen zal minder duidelijk zijn. Er
zijn weinig of geen stookproblemen
met dit product. Als er te weinig
kleur blijkt te zijn, breng dan opnieuw aan en stook opnieuw.
Haarscheurtjes zijn een mogelijkheid, hoewel dit niet vaak voorkomt.
De kristallen zelf kunnen een craquelé effect krijgen, wat gebruikelijk
is bij kristallen. Dit gebeurd alleen
als de kristallen vrij groot zijn.
Crystalites kunnen in combinatie
met de volgende producten gebruikt
worden:
Ongestookte producten
One Strokes
Café Colors
3D Trail Glazes
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Gebruik Dipping Glaze
De voorbereiding van eventuele
dompelglazuren is van cruciaal
belang voor het eindresultaat. Een
goed voorbereid dompelglazuur
resulteert in weinig druipsporen en
een glanzend, egaal resultaat. Deze
instructies zijn van toepassing op al
onze dompelglazuren.
1. Elke verkochte emmer glazuur is
gevuld tot 1,5 cm van de bovenrand
van de emmer. Giet in dit stadium
geen glazuur uit de emmer. Eerst
moet de inhoud grondig worden
gemengd met een elektrische handmixer gedurende 5 of 6 minuten om
een goede samenstelling van het
glazuur te garanderen.
2. Nadat het glazuur grondig is
gemengd (geen vaste glazuur op
de bodem van de emmer), kan een
portie in een andere emmer worden
gegoten om meer ruimte te hebben
om items te dippen. Het is makkelijker om de hele emmer in een
grotere emmer te gieten, zodat er
geen glazuurmateriaal achterblijft op
de bodem van de emmer.
3. Indien nodig kan het glazuur nu
worden aangepast. Gebruik ter
controle een viscositeitsbeker van
Dupont M50 (zie onderstaande
opmerkingen) en streef naar een
viscositeit van 18 tot 22 seconden.
Als de viscositeit te hoog is (> 22
sec), voeg dan een half kopje gedestilleerd water toe en meng met
de elektrische mixer gedurende 2 of

3 minuten en test de viscositeit opnieuw. Herhaal deze stap totdat het
glazuur de juiste viscositeit heeft.
4. Als de viscositeit van het glazuur
laag is (<18 sec). Voeg wat van het
glazuur toe dat niet is aangepast,
meng opnieuw en test de viscositeit
opnieuw. Als er geen niet-aangepast
glazuur meer is, laat het glazuur
dan enkele uren of een nacht open
staan om het water te laten verdampen. Zorg ervoor dat u de emmer
met iets afdekt (papieren handdoek
is goed) om te voorkomen dat stof
en vuil binnendringt en herhaal stap
3 en 4 opnieuw.
5. Zorg ervoor dat voor het dompelen de aangebrachte onderglazuren
goed droog zijn. Forceer het drogen
van glazuren niet met behulp van
verwarmde luchtbronnen (haardroger, warmtelamp), aangezien dit de
prestaties van zowel de kleur als de
transparante glazuur kan beïnvloeden.
6. Bij het dompelen is het een
goed idee om een schort, rubberen
handschoenen, een veiligheidsbril
en schoenovertrekken te dragen.
Het opbrengen van het glazuur
wordt afgeraden zonder voldoende
persoonlijke bescherming.
7. Gebruik bij het dippen een
diptang of latex handschoenen om
het stuk vast te houden en dompel
het volledig onder met een soepele
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in en uit beweging. Het stuk hoeft
maar 1 à 2 seconden en maar één
keer ondergedompeld te worden.
8. Zodra het werkstuk uit het glazuur
is verwijderd, krachtig schudden
en ronddraaien, zodat overtollig
glazuur niet aan het werkstuk blijft
hangen. Gebruik een waaierkwast
die is bevochtigd met dompelglazuur om hardnekkige druppels glad
te strijken en om bij te werken waar
het stuk werd vastgehouden.
9. Tijdens het dippen moet het glazuur elke 15 tot 20 minuten worden
geroerd.
10. De hoeveelheid transparant
glazuur die op het werkstuk aangebracht moet worden is van veel
factoren afhankelijk. De poreusheid
van het biscuit, de glazuurviscositeit en de dompeltechniek zijn van
invloed. Het gestookte restultaat
wordt beïnvloed door de dikte van
het glazuur, stooktemperatuur en
lengte van het pendelen.
Wannner u meer ervaring op doet,
kunt u steeds nauwkeuriger te werk
gaan en uw resultaten verbeteren.
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Wat te doen en wat niet te doen:
- Minimaliseer de hoeveelheid stof
die wordt geproduceerd bij het
hanteren van biscuit die ondergedompeld en nu gedroogd is.
- Eventuele druppels of onvolkomenheden moeten worden verholpen met een waaierkwast die in
het glazuur is gedompeld.
- Gemorst glazuur moet met een

vochtige spons bijgewerkt worden.
- Het glazuur moet voor het bakken
goed droog zijn en stoken tussen kegel 06 (999°C) - kegel 04
(1060°C) .
Opmerkingen:
Om een viscositeitsbeker te gebruiken, moet het glazuur eerst goed
worden geroerd. Eenmaal geroerd,
dompel je de viscositeitsbeker onder
in het glazuur en haal je hem eruit.
Je meet de tijd die het duurt tot de
viscositeitsbeker is leeggelopen. De
tijd in seconden is de viscositeit.
Het dippen van grotere stukken doe
je in 2 stappen. De eerste helft van
het stuk wordt gedompeld, daarna
wordt de andere helft enigszins
overlappend gedoopt waar de eerste dip eindigde. Als het stuk droog
is, bevochtigt u een zachte waaierkwast met het glazuur en strijkt u
voorzichtig over de naadlijn.
Als het gestookte resultaat van het
werkstuk wazig, wit tot blauwachtig
van kleur is en het oppervlak lijkt op
honderden kleine speldenprikken,
dan is het glazuur te dik aangebracht of is de oven niet op temperatuur gekomen. Dus uw dompelprocedure moet mogelijk worden
gecorrigeerd of het stookproces
moet mogelijk worden gecontroleerd.
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Stukken met dit probleem kunnen
opnieuw worden gestookt om het
resultaat te verbeteren, maar alleen
als de oorzaak van het probleem is
vastgesteld.
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De Meerheuvel 21 , 5221 EA 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 631 25 28
Mail: info@silex.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 9.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 uur tot 16.00 uur.

Telfordstraat 14, 8013 RM Zwolle
Telefoon: 073-631 54 05
Mail: zwolle@silex.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 uur tot 16.00 uur.

Dealer van:

Chrysanthos
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Silex Totaal Service b.v. is leverancier van materialen, grondstoffen en
gereedschap voor de professionele keramist, instellingen, scholen en
de hobby-kunstenaar met keramiek.

