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Thank you for purchasing ART CLAY SILVER / OVERLAY SILVER PASTE. Please read the instructions and directions carefully before use.
[CHARACTERISTICS]
•
ART CLAY SILVER consists of pure silver powder, binding agent and water. The binding agent is produced from harmless pulp fiber.
•
During firing, the pure silver particles solidify. The binding agent consists of carbon, hydrogen and oxygen which when fired together
results in the release of harmless carbon dioxide and steam.
•
Overlay Silver Paste is in a viscous, liquid form, so that you can express 3 dimensional drawings on a surface of ceramic, porcelain or
glass.
[INSTRUCTIONS]
•
Some silver settling may occur at the bottom of the jar. Stir the paste well with a brush or metal spatula before use .This product is waterbased and can dry up. Always keep the container tightly capped. (If it dries up, add a little water to recover its original state) .To dilute the paste,
take out the required amount and place it in a different container. Then, add the necessary amount of water. Do not dilute it directly in the bottle.
•
It is important that your kiln’s pyrometer is functioning properly. The melting point of fine silver is 965 °C/1769° F. It is recommended that
your firing temperature does not exceed 900 °C/1652° F.
•
Always be sure to ventilate the workroom well when using a kiln.
[DIRECTIONS]
PREPARATION
•
Clean the surface of the ceramic or porcelain well with alcohol or soap and water to remove any dust or oil which may interfere with the
silver sticking to the surface.
•
Thin the paint with water to the consistency needed in order to paint the surface.
OVERLAYING & DRYING
•
The recommended thickness is less than 0.5mm. If the application is too thick, it may delaminate from the porcelain surface with the
glaze after firing or by polishing.
•
The applied paste must be completely dried before firing. It can be dried in the following ways:
> Hair dryer: At least 10-15 minutes with a 1200w hair dryer. Place the dryer within 15cm/6 inches from the piece.
> Food Dehydrator: At least 10 minutes at 60°C/145 o F
> Oven: At least 7 minutes at 180°C/330o F
> Cooking plate: At least 7 minutes at 150°C~180 °C/300-330o F
> Kiln: At least 7 minutes at 150°C/300o F
> Natural drying: At least 1 hour at room temperature
*Do not apply heat over 250°C/480o F, or the binders will burn away before firing and the shape of the layer may change.
How to tell when the piece is dry enough : Take the still-warm piece and place it on some stainless steel, glass or plastic sheet . After 10~20 seconds pick up the piece. If there is no cloud of water vapor, it is dry. (It is easy to check for condensation on black stainless steel, glass or plastic.). If
the piece is cold, warm first by hot air dryer for five minutes, then conduct the test as explained above.
FIRING
To fire, place the piece in a cold or warm kiln (below 300°C/572o F). It is safest to start with a cold kiln. Take at least 15 minutes to reach firing
temperature.
•
You must fire the piece with a programmable electric kiln, which is equipped with a temperature control.
•
Preparation: Ventilate your workroom well.
•
Ramp the kiln to a temperature of 800°C/1472o F.
*Ramping time varies by type and size of the kiln. Please refer to your kiln manual.
•
After reaching 800°C/1472o F, turn off the kiln and cool down to 100°C/212o F.
•
Take out the piece after the kiln’s temperature drops down below 100°C/212o F.
* Quickly cooling the piece, such as quenching, may cause it to break or crack.
FIRING
•
The surface of the fired piece will be white and matte due to crystallization of silver during firing, but a luster can be obtained by polishing.
( i.e. Stainless blush, Burnisher, Sandpaper, File, etc.)
•
The completed piece is pure silver(99.9%).
[Precautions]
•
Keep the clay Indoors out of direct sunlight.
•
Do NOT keep in a refrigerator.
•
Use soon after opening.
•
When drying and baking, take care to prevent burns or fire.
•
Ventilate your workroom well during firing.
•
Keep this product out of the reach of children.
•
If you get any of this product in your eyes or mouth, flush immediately with plenty of water and call your physician.
•
Avoid contact with your skin. If skin irritation or itching occurs, wash with water and consult your doctor immediately.
•
Do not place a ceramic or porcelain piece that has the Overlay Silver Paste applied into a microwave oven.
•
It is important to follow the recommended instructions when using the Overlay Silver Paste in order to ensure a successful firing.
● Manufacture
Aida Chemical Industries Co., Ltd.
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ART CLAY SILVER OVERLAY PASTE
Kiitos että ostitte ART CLAY SILVER –siveltävää OVERLAY hopeasavipastaa.
Lue käyttöohjeet ja neuvot huolellisesti ennen käyttöä.
PERUSOMINAISUUDET
• ART CLAY SILVER koostuu puhtaista hopeahiukkasista, sidosaineesta ja vedestä. Sidosaine on valmistettu luonnollisesta selluloosakuidusta.
Polton aikana hopeahiukkaset kiinteytyvät. Sideaine koostuu hiilestä, vedystä ja hapesta, joita poltettaessa muodostuu hiilidioksidia.
• Overlay hopeapasta on juoksevassa, nestemäisessä muodossa, jonka johdosta sitä voidaan
käyttää 3-ulotteisten pintojen, kuten keramiikan, posliinin tai lasin pinnoittamiseen.
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OHJEET
• Osa hopeasta saattaa sakkautua purkin pohjalle. Sekoita pastaa kunnolla siveltimellä tai metallilastalla ennen käyttöä.
Tämä tuote sisältää vettä. Pidä korkki aina kunnolla kiinni. (Jos savi kuivuu, lisää hiukan vettä jotta alkuperäinen koostumus palautuu)
Ohenna pastaa ottamalla sitä hiukan toiseen astiaan ja tarvittaessa lisäämällä vettä. Älä ohenna pastaa suoraan omassa purkissaan.
• On tärkeää että polttouunin lämpömittari toimii kunnolla.
Hopea sulaa 961°C/1763°F lämmössä. On suositeltavaa että polttolämpö ei ylitä 900°C/1652°F lämpöä.
Huolehdi että polttotyötila on aina kunnolla tuuletettu.
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VALMISTAUTUMINEN
Puhdista keramiikan tai posiinin pinta hyvin puhdistusalkoholilla tai saippualla ja vedellä jotta kaikki pöly ja rasvat eivät haittaa hopean kiinnittymistä pintaan. Ohenna pasta tarvittavaan paksuuteen joka sopii maalaukseen.
PINNOITUS & KUIVAAMINEN
Suositeltu paksuus on alle 0.5mm. Jos kerros on liian paksu, se saattaa irrota pinnasta joko polton tai kiillotuksen jälkeen.
Maalatun pastan tulee kuivua täydellisesti ennen polttoa.
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Kuivaamisen voi tehdä seuraavilla tavoilla:
Hiustenkuivaaja: Vähintään 10-15 minuuttia 1200W teho. Aseta kuivaaja 15cm (6 tuuman) etäisyydelle työstä.
• Kasviskuivuri: Vähintään 10 minuuttia 600°C/ 145°F
• Uuni: Vähintään 7 minuuttia 180°C/ 330°F
• Keittolevy: Vähintään 7 minuuttia 150°C~180°C/ 300-330°F
• Koru-uuni: Vähintään 7 minuuttia 150°C/300°F
• Luonnollinen kuivaus: Vähintään 1 tunti huoneenlämmössä.
*Älä kuumenna savea yli 250°C/480F sillä silloin sidosaine palaa pois ja työn pinnan muoto saattaa muuttua.
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Mistä tietää että savion tarpeeksi kuiva?
Aseta työ RVS-, lasi- tai muovipinnalle, odota 10-20 sekuntia ja nosta työ. Jos työn alla ei ole kosteushöyryä se
on kuiva (on helpompaa tarkistaa kosteus mustalla RVS- lasi- tai muovialustalla.)
Jos työ on kylmä, lämmitä sitä ensin hiustenkuivaajalla 5 minuuttia, ja tee sitten em. testi.
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UUNIPOLTTO
Aloita poltto asettamalla työ huoneenlämpöiseen tai hieman lämpimään uuniin (alle 300°C/572o F).
Turvallisinta on aloittaa kylmästä uunista. Polttolämpöä ei sa saavuttaa alle 15 minuutissa.
• Työ tulee polttaa ohjelmoitavassa uunissa, jolla voidaan säätää lämpötilaa.
• Valmistautuminen: Huolehdi kunnon tuuletuksesta.
• Ohjelmoi uunin lämmöksi 800°C/1472o F.
*Kumenemisaika riippuu uunityypistä, ole hyvä ja tutustu oman uunisi ohjeeseen.
• Kun 800°C/1472° F on saavutettu, ota virta pois päältä ja anna uunin jäähtyä 100°C/212° F lämpöön.
• Työn voi ottaa uunista kun uunin lämpö on alle 100°C/212° F.
* Työn nopea jäähdyttäminen, kuten vesijäähdytys saattaa aiheuttaa halkeamia tai työ menee rikki.
POLTTO
• Poltetun työn pinta on valkoinen ja mattamainen johtuen hopean kristallisoitumisesta, mutta kiillon saa aikaan kiillottamalla.
(esim. RVS teräsharjalla, kiillottimella, hiomapapereilla, viiloilla jne.)
• Valmis työ on puhdasta hopeaa (99,9%
VAROTOIMET
• Säilytä savi sisätiloissa poissa suorasta auringonvalosta.
• Älä säilytä jääkaapissa
• Käytä pian avaamisen jälkeen.
• Kuivaamisen ja polton aikana huolehdi turvallisuudesta, vältä palovammoja.
• Tuuleta työtila hyvin polton aikana.
• Säilytä poissa lasten ulottuvilta.
• Jos tätä tuotetta joutuu silmiin tai suuhun, huuhtele kunnolla puhtaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
• Vältä suoraa ihokosketusta. Jos ilmenee ihon ärsytystä, huuhtele puhtaalla vedellä ja ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä laita posliinia tai lasia jonka pinnalla on Overlay hopeaa mikroaltouuniin.
• On tärkeää noudattaa suositeltuja ohjeita kun käytät Overlay Silver pastaa jotta poltto onnistuu.
Valmistaja:
Aida Chemical Industries Co., Ltd.
http://www.artclay.co.jp

