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Art Clay 650 & Art Clay hitaasti kuivuvan 
hopeasaven poltto  

Kaasuliedellä 
 

!  
Kaikkien työkappaleiden tulee olla täysin kuivia ennen polttoa kaasupolttimella.  

Kosteus löytää tien ulos polton aikana ja aiheuttaa halkeamia tai työpala kimpoaa.  
Turvallisuus on nr 1. Muista turvatoimenpiteet kun työskentelet kuumien kohteiden kanssa: 

- käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi, sillä pieniä osia saattaa kimmota polton aikana. 
- sido pitkä tukka kiinni 
- käytä ei-roikkuvia puuvillaisia tai luonnonmateriaaleista tehtyjä vaatteita. 

Materiaaleja joita voit polttaa käsipolttimella : 
ACS650 ja `AC Hitaasti kuivuva` hopeasavi (enintään 25 grammaa ja/tai 3cm ympäri mitattuna.), 
pieni pala ACS paperia, siveltävää hopealietettä lehden päällä (enintään 3cm ympäri mitattuna), 
hopea 999 liiteosia, kuumuutta kestäviä kiviä (kuutiollisia zirkoniakiviä). 

 
 
Kuinka polttaa 

1. Kuivaa työkohde täydellisesti 
Tarkista asia kuivausoppaasta ja seuraa ohjeita. 
 
2. Piirrä työkohteen ulkoviivat paperille 
Laita työkohde paperille ja piirrä sen ulkoviivat käyttäen kynää. Tulet käyttämään piirrosta polton 
jälkeen kun tarkistat että työkohde on kunnolla sintrattu (hopea on yhdistynyt). 
 
3. Varmista että kaasukeitin on toimintavalmis 
Jos sinulla ei ole kotona kaasuliettä voit ostaa kannettavan keittimen joita valmistetaan 
leirintäkäyttöön. Seuraa valmistajan ohjeita ja varmista että keitin on toiminta.  
 
4. Tarkista polttoalue  
Sijoita ruostumattomasta teräksestatä valmistettu verkko (saatavilla kaupassamme) kaasulieden 
päälle ja sytytä liekki. Odota että verkko alkaa hehkua punaista hehkua (ympyränmuotoinen). 
Támä alue on kuumin alue. Sammuta liekki. 
 
5. Poltto 
Sijoita Art Clay työkohde (kuiva ja valmis poltettavaksi) jonnekkin tuon ympyrämuotoisen 
kuumimman alueen rajojen sisälle. Sujaa suojakehikolla (myös saatavilla kaupassamme). Sytytä 
liekki uudelleen. Näet ensin vähän savua joka johtuu sidosaineen palamisesta. Muutaman hetken 
kuluttua huomaat että työkohde alkaa hehkua oranssinväristä hehkua. Tästä hetkestä lähtien pidä 
liekki päällä ja pidä polttolämpötila muutaman minuutin ajan, riippuen työkohteen koosta:  

Koko Hehkutuksen pito 
0-5gr 1-1.5minuutia 
6-15gr 1.5-2.5 minuutia 
16-25gr 2.5-5 minuutia 

Seuraa työtäsi koko ajan niin että väri ei muutu punaiseksi ja että se alkaa sulaa! Jos niin, lopeta heti.  
Neuvo: Polttaminen hiukan hämärässä huoneessa auttaa sinua näkemään oranssin hehkun 
paremmin. 

 
6. Jäähdytys 
Odota kunnes työkohde on kunnolla jäähtynyt. (noin 10-20 minuuttia riippuen koosta). Poista 
pinseteillä ja siirrä ruostumattomasta teräksestä tehdylle ritilälle. Odota että työ on koknaan 
jäähtynyt 
 
 
7. Tarkista työkohteen koko. 
Jos työsi on kutistunut noin 10% alkuperäisestä koosta, on poltto onnistunut. Jos ei, polta vielä 
uudestaan. 
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