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Mūsu produkts –
- krāsainā polimēra plastikas masa Sculpey PREMO!

Šis mūsu produkts - polimērmāls jeb plastika PREMO! Sculpey ražots ASV.
Polimērmāls PREMO! Sculpey – ideāls materiāls amatniekiem rotu
veidošanā un sīko detaļu izgatavotājiem Skrapbukingā. Šis polimērmāls ir ļoti
populārs autorleļļu meistaru vidū.
PREMO! Sculpey ātri sagatavojams veidošanai (izmīcāms rokās), tam ir
gluda un elastīga struktūra. Pēc izmīcīšanas kļūst pietiekami mīksts krāsu
jaukšanai un elastīgs sīkdarbiem vai darbiem speciālajās tehnikās. Nedrūp un
neatstāj pirkstu nospiedumus. PREMO! Sculpey lieliski ”slēpj” salaidumus un
ideāli piemērots „desu”, „mokume-gane” „mika-šift” tehnikās.
PREMO! Sculpey palete ietver sevī 48 krāsas, ieskaitot „Zeltu”, „Sudrabu” un
citus metalizētus toņus, virkni perlamutra, gliteru un caurspīdīgus toņus.
Polimērmāla PREMO! Sculpey apdedzināšanas temperatūra 130°С, laiks - 30
min., 5-6 mm biezumā.
PREMO! Sculpey saglabā savu elastību pēc apdedzināšanas cepeškrāsnī
mājas apstākļos. Atdziestot polimērmāls kļūst ciets un viegli apstrādājams.
Jūs varat to grebt, griezt, zāģēt, kalt, veidot rakstus, pulēt un krāsot un radīt
dekorus, figūras, lelles, rotas lietas un milzumdaudz citu rotājumu. PREMO!
Sculpey – tā ir viena no izturīgākajām plastikām, krāsas saglabā savu
košumu un tonalitāti arī pēc apdedzināšanas.
Visi Sculpey produkti ir jaucami un miksējami gan savstarpēji, gan arī ar
citiem polimērmāliem, lai iegūtu jaunas krāsas un tekstūras.
PREMO! Sculpey priekšrocības
salīdzinājumā ar cietiem polimērmāliem:
ātrāk izmīcāms rokās
elastīgāks
labāk stiepjas
nedrūp
ideāli piemērots sīkdarbiem
neatstāj pirkstu nospiedumus
lieliski ”slēpj” salaidumus
nemaina krāsas arī pēc apdedzināšanas
Ar sarkano krāsu atzīmētās tās īpašības, kuras īpaši novērtējuši Rokdarbnieki.
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Super Sculpey – unikāls polimērmāls, kuru izmanto
autorleļļu izgatavotāji un leļļu meistari animācijas
studijās. Super Sculpey no ražotāja tiek piedāvāts tikai
rozā-bešā (ķermeņa) tonī. Puscaurspīdīgs rozā-bēšs
(ķermeņa) tonis ir kļuvis par autorleļļu visiemīļotāko
materiālu. Pēc apdedzināšanas Super Sculpey
izskatās kā īsta miesa. Pieredzējuši meistari izmanto
Super Sculpey skulptūru kopiju un kara miniatūru
izgatavošanai. Iepakojums 454g.

Sculpey Mold Maker – speciāls (plastika)

polimērmāls spiedogu izgatavošanai un formu
noņemšanai. Darba procesā tas ir īpaši elastīgs un
plastisks, viegli ieņem jebkuru formu. Ar to var iegūt
ideālu nospiedumu praktiski no jebkura priekšmeta un
virsmas. Pēc apdedzināšanas tas viegli lokās, kas ir
īpaši ērti strādājot spiedogu tehnikā. Šis materiāls ir
praktiski neaizvietojams, ja jums rodas
nepieciešamība dublēt kādu formu vai reljefu vairākas
reizes.

Plastikas veltnēšanas PASTA-mašīna
Tikai ar PASTA-mašīnas palīdzību jūs varēsiet:
Izveltnēt Sculpey vai citu polimērmālu plānās,
gludās loksnēs;
Veidot tekstūras nospiedumus uz izveltnētām
plastikas loksnēm
Ideālu iegūt krāsu toņu pārēju (gradients)
PASTA-mašīna stiprinās pie galda virsmas ar
skrūvspīles palīdzību, ir noņemams rokturis. Deviņi
regulējami loksnes biezumi.

Sculpey viegla veidojama plastika,
balta 292g

Piemērota rotām, papīra modeļiem, karkasiem, leļļu galvas
pamata izgatavošanai, lielākām statuetēm, peldošiem
modeļiem.

Sculpey sortimentā tajā skaitā palīginstrumenti un līdzekļi:
Sculpey Glaze finiša laka plastikai,
matēta, 30ml

Sculpey Glaze finiša laka plastikai,
glancēta, 30ml

Sculpey šķidrais polimērs bilžu pārnešanai,
caurspīdīgs, 59ml

Sculpey līdzeklis polimērmāla / plastikas mīkstināšanai,
30ml

Sculpey termiski apstrādājama līme polimērmālam,
59ml

Sculpey šprice sīku polimērmāla formu spiešanai,
19 uzgali

Sculpey Plastikas griešanas instrumenti ar
rokturiem, 4 dekorat.naži

Sculpey instrumenti plastikai ar lodveida uzgaļiem, 3 gb.

Sculpey instrumenti plastikai dažādām tehnikām,
3 gb.

Sculpey akrila rullītis plastikas veltnēšanai,
ar nelīpošo virsmu

Sculpey kaučuka šablons plastikai tekstūras
veidošanai, Swirls

Sculpey kaučuka šablons plastikai tekstūras veidošanai,
Lace

Sculpey kaučuka šablons plastikai tekstūras
veidošanai, Alligator

12 dažādu metāla formu komplekts plastikas
pērļu izgriešanai

Sculpey elastīga forma plastikai, Art Doll Faces

