Gebruiksaanwijzing Powertex
Bewaar Powertex op kamertemperatuur of zet deze een dag van tevoren
bij een warmtebron (of even in de zon).
Dat voelt veel fijner aan om te werken. Werk steeds met handschoenen (
latex of vinyl). Latex durft wel eens allergieën geven, hou er rekening
mee. Werken zonder handschoenen kan ook. Handige tip, smeer eerst uw
handen in met een lekkere handcrème, dan kan je ze nadien sneller
schoon krijgen met warm water en zeep.
Powertex heeft een AP seal wat betekent dat ook kinderen er op een
veilige manier mee kunnen werken.

1. De fles Powertex goed schudden voor gebruik. giet een gedeelte uit in
een plastic bakje.
2. Knip een stuk T-shirt of een andere natuurlijke stof, in stroken (bij
voorkeur niet synthetisch)
3. Dompel de stof onder in de gewenste Powertex kleur.
4. Wring de stof goed uit en wrijf de laatste droog gebleven stukjes
verder in.
5. Wikkel de stroken rond een frame. ( om zelf een frame te maken
raadpleeg onze PDF frames.
6. Neem een grotere lap op dezelfde manier als hierboven met Powertex
ingesmeerd en maak hiermee de kleding van het figuurtje.
7. Laat drogen en werk af met Powercolor, colortrix of acrylverf. ( zie PDF
brush techniekjes)
8. Laat het werkstuk binnenshuis een aantal maanden goed uitharden.
Leg er een of twee lagen Easy varnish op.
Bewaar het alvorens het beeld buiten te zetten nog 3 weken dichtbij een
warmtebron.
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Powertex is een thermoplast en zal altijd gevoelig blijven aan
temperatuur schommelingen. Bij warm weer wordt het zachter en bij
koud weer wordt het weer hard. Eens uitgehard weerstaat Powertex
temperaturen van -83 °C.
De droogtijd van Powertex is afhankelijk van de omgevingstemperatuur,
hoe warmer, hoe sneller het uithard.
De vochtigheidsgraad heeft ook invloed op het droogproces en het
soepeler worden van de uitgeharde Powertex.
Zorg dus ten allen tijde voor een stevig frame in ijzer of een ander
materiaal wat niet vervormt.
Opgelet met Piepschuim ballen in de zon, deze moet je vooraf altijd vullen
met zand of afvalmateriaal. Door de hitte in de zon kan de piepschuim
plots in elkaar klappen. Eens opgevuld , heb je dit probleem niet en op die
manier zullen ze ook niet zo snel weg waaien.

ⓒWilma’s Hobby

