Efaplast microwave modelirna masa, ki se utrjuje v
mikrovalovni peèici
Preprosto in hitro – v samo 10 minutah jo lahko utrdite v
mikrovalovni peèici (pri moèi približno 600 W).
Za uporabo že pripravljena modelirna masa Efaplast
microwave je mehka in voljna, zato je izjemno prijetna
za oblikovanje. Je tudi lahka, zato je še posebej
primerna za mobile, reliefe, maske in razliène preproste
figure, lahko jo tudi izrezujete ali vtiskate v manjše
kalupe. Po utrjevanju v mikrovalovni peèici (ki traja
samo 10 minut) jo lahko poljubno barvate ali lakirate.
Efaplast microwave – hitra modelirna masa. Njena
glavna prednost pred drugimi modelirnimi masami je v
dejstvu, da lahko v manj kot dveh šolskih urah izdelek
oblikujete, utrdite in tudi pobarvate.

Navodila za uporabo:
Oblikovanje:
Modelirna masa Efaplast microwave je že pripravljena
za uporabo.
Osnovno obliko izdelka boste najlažje izoblikovali kar z
rokami. Za dodelavo detajlov uporabite modelirke.
Priporoèamo Vam, da tako prste, kot tudi modelirke pred
prièetkom dela dobro navlažite. Pred dodajanjem ali
spajanjem posameznih delov izdelka spojno mesto
rahlo navlažite z vodo.
Èe morate med oblikovanjem izdelka prekiniti z delom,
prekrijte polizdelek z vlažno krpo ali kosom polivinila; le
tako boste lahko kasneje nadaljevali z oblikovanjem
brez nepotrebnih težav.
Èe pri delu ne porabite vse modelirne mase, preostanek
lahko shranite za najmanj mesec dni v neprodušno
zaprti posodi.
Rahlo posušeno modelirno maso lahko ponovno uporabite, èe jo dobro pregnetete z mokrimi rokami. Po
potrebi roke med gnetenjem veèkrat pomoèite v vodo.
Utrjevanje:
Nastavitev mikrovalovne peèice: moè približno 600 W

ali nastavitev “srednje moèno” (medium high). Moè
mikrovalovne peèice je lahko, glede na model, tudi
drugaèna. Èe priporoèene moèi 600 W ne morete
doseèi ali pa jo rahlo presežete, bo izdelek vseeno
dobro utrjen.
Èas utrjevanja: za vsakih 100 g modelirne mase
približno 10 minut. Èas utrjevanja v nobenem primeru
ne sme biti daljši od 20 minut. Èe je vaš izdelek veèji, po
potrebi veèkrat ponovite postopek utrjevanja.
Pomembno: Da zagotovite enakomerno utrjevanje
izdelka, poleg izdelka v mikrovalovno peèico postavite
plastièno posodo, do polovice napolnjeno z vodo.
Posoda naj bo primerna za uporabo v mikrovalovni
peèici.
Opozorilo: Med postopkom utrjevanja se bo voda
moèno segrela. Pazite, da se pri odstranjevanju vode iz
mikrovalovne peèice, ne opeèete.
Dokonèno utrjen izdelek ali dele izdelka lahko brez
kakršnihkoli omejitev ponovno utrdite kar pomeni, da
lahko tudi že utrjen izdelek ali dele izdelka poljubno
dopolnite s svežo modelirno maso. Zaradi boljšega
stika, med že utrjeno in svežo modelirno maso, svetujemo, da mesta na katera želite dodati svežo modelirno
maso, najprej navlažite z vodo. Tako dopolnjen izdelek
utrdite v mikrovalovni peèici po obièajnem postopku.
Èe izdelek utrjujete veèkrat zapored med vsako ponovitvijo postopka utrjevanja pustite peèico, da se hladi
vsaj 5 minut. Pomembno je tudi, da po vsakem postopku
utrjevanja zamenjate vroèo vodo v posodi s hladno.
Pazite, da se pri tem ne opeèete!
Po konèanem utrjevanje se na vrtljivem krožniku
mikrovalovne peèice ali na izdelku, ki ste ga utrdili, lahko
pojavi bela prevleka (to je povsem obièajna kuhinjska
sol). To prevleko lahko enostavno odstranite z vlažno
krpo. Rahla bela prevleka na izdelkih iz modelirne mase
v barvi žgane gline ustvari pristen videz naravne gline, ki
ga po želji lahko enostavno odstranite z vlažno krpo.
Dokonèna obdelava izdelka:
Z delom (barvanje, lakiranje, brušenje...) nadaljujte
šele, ko se izdelek ohladi. Dokonèan izdelek lahko
pobarvate z vodenimi, tempera ali akrilnimi barvami,
flomastri, ... in polakirate.
Èišèenje:
Orodje, roke in obleko lahko oèistite brez težav. Orodje
in roke lahko umijete z vodo. Morebitne ostanke
modelirne mase na obleki (tkanini) pustite, da se

posušijo, nato jih zdrgnite s pomoèjo krtaèe za obleko
(tako lahko, po potrebi, oèistite tudi orodje in roke).
Varnostna opozorila:
Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 3 let. Obstaja
nevarnost zadušitve v primeru, da otrok pogoltne kos
modelirne mase.
Proces utrjevanja ni del igre, zato naj ga izvaja odrasla
oseba.
Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo
modelirne mase.
Pri utrjevanju izdelkov v mikrovalovni peèici upoštevajte
tudi navodila za uporabo mikrovalovne peèice.
Nasveti in ideje:
Priporoèamo Vam, da si pred prièetkom dela pripravite
posodo z vodo, v kateri boste lahko, ovlažili prste in
modelirke.
Èe postane modelirna masa preveè mehka (mokra,
lepljiva) poèakajte nekaj èasa, da se osuši.
Najprimernejša podlaga za delo je kos folije ali polivinila.
Le tako boste izoblikovan izdelek zlahka loèili od
podlage, delovna površina pa bo ostala èista.
Z iglo ali modelirko lahko na površino narišete razliène
vzorce. Za strukturiranje površine imate v gospodinjstvu
na voljo veliko razliènih predmetov, kot so: gumbi, vijaki,
pokrovèki, razni ostri predmeti, risalni žebljièki, ipd.
Robove izdelka lahko z vlažnimi prsti splošèite ali
zaobljite.
Èe oblikujete broško ali obesek, ne pozabite na luknjice
za pritrditev.
Èe modelirno maso Efaplast microwave vtisnete v
katerega od visokokakovostnih kalupov Ceramofix jo
lahko utrdite kar v kalupu. Da ne poškodujete (pregrejete) kalupa, izdelek v kalupu utrjujte 3 minute, nato
ga vzemite iz kalupa, in samega po obièajnem postopku
utrjujte še nadaljnih 10 minut.
Želimo Vam veliko veselja in uspeha pri delu!
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