
Premo professional -polymeeri  muotoilumassa 

Premo Sculpey on laadukas muovailtava polymeerimassa taiteilijoille ja ammattikäyttöön (ei alle 8 vuotiaille lapsille), joka 

kovetetaan uunissa 130 C lämmössä. Saven käyttövalmiiksi muokkaamisen jälkeen se on pehmeää, mutta tarpeeksi jäykkää 

säilyttääkseen hienoimmatkin yksityiskohdat. Soveltuu erinomaisesti erityistekniikoihin, kuten koristeellisten tankojen, mokume 

gane-kuviolliseen kerrostekniikkaan ja mica-shift -tekniikkaan. Valmis tuote on vahva ja erittäin kestävä. Sopii erinomaisesti korujen 

valmistamiseen. Suositeltavaa on viimeistellä työ vielä joko kiiltävällä tai mattapintaisella värittömällä suojapinnoitteella.  Erivärisiä 

Premo-massoja voidaan sekoittaa toistensa kanssa, jolloin tuloksena on yksilöllisiä värejä. HUOMAA: On suositeltavaa käyttää 

erillistä uunia polymeerimassaesineiden kuumentamiseen, jossa ei valmisteta ruokia. Käytä kuumennuksen oikean lämpötilan 

varmistamiseksi kunnollista uunilämpömittaria. Älä kuumenna massaa yli suositellun rajan, sillä se saattaa johtaa mahdollisesti 

haitallisten savujen ja kaasujen muodostumiseen. VINKKI: Jos massa kuivuu ja on murenevaista saa siitä täysin pehmeää Sculpey 

polymeerimassan pehmentäjällä.  

KÄYTTÖOHJE 

Työalustan, työkalujen ja käsien tulee olla puhtaat.  Hyvä työalusta on esim. lasi- tai metallilevy, kertakäyttöinen kelmu tai 

vahapaperi.  Älä työstä massaa huonekalujen, lattian, mattojen tai vaatteiden päällä, sillä se jättää jälkiä. Työskentele vaaleista 

väreistä tummiin. Muokkaa massaa kunnes se on joustavaa ja tasaista. Muotoile haluttuun muotoon. Yli 12 mm paksut työt tulee 

tarpeen mukaan tukea esim. rutistetulla alumiinifoliolla ja/tai metallilankakehikolla. Puhdista kädet työn jälkeen saippualla ja 

vedellä. 

Työn kovettamisen uunissa saa suorittaa vain aikuinen. Koveta massa aina sen käyttöohjeen mukaan. Käytä kovettamiseen erillistä 

(ei ruoanlaittoon käytettävää) uunia. ÄLÄ käytä mikroaaltouunia. Älä ylitä ohjeessa mainittua lämpötilaa ja kovetusaikaa. Tarkista 

että uunin lämpötila on oikea. Suositeltavaa on käyttää erillistä lämpötilamittaria. Huolehdi että tuuletus on hyvä. 

Kovettumisajan päätyttyä ota työ ulos uunista ja anna sen jäähtyä kunnolla. Kun työ on jäähtynyt, se voidaan viimeistellä esim. 

kiillottamalla, poraamalla, kaivertamalla tai maalaamalla 100% akryylimalilla. Jos käytetään vesipohjaisia akryylimaaleja tai 

öljyvärejä voi työn pinnan suojata pinnoitteella. Polymeerimassasta tehdyt kupit ja lautaset soveltuvat vain koristekäyttöön.  Niitä 

ei saa käyttää ruoan tai juomien tarjoiluun eikä myös tuhkakuppina tms. 

POLTTO-OHJE   

PREMO SCULPEY  kovetuslämpö: 130 Celsius kovetusaika: 30 minuuttia/6mm paksuus.  

TURVALLISUUSOHJEITA 

Älä laita massaa suuhun. Kovetettaessa älä ylitä suositettua lämpötilaa ja kovetusaikaa. Haitallisia kaasuja saattaa muodostua jos 

teet näin. Kovetus on aikuisen tehtävä. Käytä lämpömittaria. Älä käytä mikroaaltouunia. Vanhemmille: Tämä massa sisältää 

kemiallisia yhdisteitä eikä sovellu alle 8 vuotiaille. Väärä käyttä saattaa olla terveydelle vaarallista. Koska lasten kyky tehdä töitä 

vaihtelee, anna heidän käyttää muovailumassaa vain aikuisen tarkkailun alaisina. Muista aina säilyttää massat poissa lasten ja 

eläinten ulottuvilta. Puhdista kädet ja työkalut kunnolla töiden jälkeen.   

ENSIAPU 

Jos henkilö on hengittänyt ylikuumenemisen aiheuttamaa kaasua siirrä hänet puhtaaseen ilmaan. Ota yhteyttä lääkäriin. Jos menet 

lääkäriin ota ylipoltettu työ mukaan ilmatiiviissä säiliössä. 

JÄTTEIDEN POISTO 

Käytetty Sculpey massa voidaan poistaa normaalin talousjätteen joukossa 
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