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Katopolyclay.gr -

Το πρώτο κατάστημαπολυμερούς πηλού στην Ελλάδα!

Περάσαμε νύχτες αξημέρωτες για να σας προσφέρουμε το παρόν σύγγραμμα
δωρεάν, και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε απεριόριστα για προσωπική σας
χρήση.
Παρακαλούμε όμως τηρήστε τα παρακάτω:
Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση του παρόντος συγγράμματος για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, χωρίς τη γραπτή
άδεια της συγγραφέως Γαβριέλας Σιμιγδαλά.
Αυτό συμπεριλαμβάνει το να ανεβάσετε το παρόν κείμενο στην ιστοσελίδα σας ή
οπουδήποτε αλλού.
Η μη συμμόρφωση αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και μπορεί να διωχθεί
νομικά.
Αν θέλετε να μοιραστείτε το κείμενο με τους φίλους σας παροτρύνετέ τους να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας
www.katopolyclay.gr .
Θα το λάβουν το ίδιο εύκολα και γρήγορα όπως το λάβατε και εσείς.
Και θα προσφέρεται πάντα δωρεάν.
Γαβριέλα Σιμιγδαλά, 2013
Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο εξώφυλλο από αριστερά προς τα δεξιά, ανήκουν στις
καλλιτέχνιδες:
1) Cynthia Toops, http://www.cdbeads.biz/
2) Julie Picarello, http://www.yhdesigns.com/
3) Donna Kato, http://www.facebook.com/dkkato
4) Carol Simmons, http://carolsimmonsdesigns.com/
5) Sarah Shriver, http://www.sarahshriver.com/
6) Kathleen Dustin, http://www.kathleendustin.com/
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Ιστορία & Σύνθεση Υλικού
• Τι είναι ο πολυμερής πηλός;
O πολυμερής πηλός (polymer clay) είναι ένα σχετικά νέο καλλιτεχνικό μέσο που χρησιμοποιείται από
χιλιάδες καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα εύπλαστο, συνθετικό υλικό που σκληραίνει
μόνιμα στους 110-150 C, αναλόγως τη μάρκα.
Η υφή, τα λαμπερά χρώματα και η ανθεκτικότητά του τον καθιστούν κατάλληλο για κάθε είδους εφαρμογή:
κατασκευή κοσμημάτων, αγγείων και διακοσμητικών αντικειμένων, γλυπτών, μωσαϊκών, ζωγραφικών
συνθέσεων αλλά και φαγητών μινιατούρες. Στις λιγότερο από τέσσερις δεκαετίες ζωής του υλικού,
εκατοντάδες τεχνικές δανεισμένες από το γυαλί, το ξύλο, την υφαντική, τη ζωγραφική (millefiori, mokume
gane, cloisonné, κ.α) προσαρμόστηκαν, εξελίχθηκαν και εφευρέθηκαν.
Ιστορικής σημασίας έργα φιλοξενούνται πλέον σε μουσεία τέχνης.
Πέρα από την ταχεία του εξέλιξη, ο πολυμερής πηλός είναι ένα ιδιάζον καλλιτεχνικό μέσο γιατί διαθέτει
μία άρτια οργανωμένη κοινότητα, την Διεθνή Ένωση Καλλιτεχνών Πολυμερούς Πηλού (IPCA), η οποία
διακλαδίζεται σε εθνικές Συντεχνίες. Η κοινότητα εφευρετικά, καλλιτεχνικά και επιχειρηματικά αποτελείται
κατά 90% από γυναίκες, γεγονός που κατά τη γνώμη μας, έχει συμβάλλει καταλυτικά στη δημιουργία αυτής
της αναγνωρίσιμης «οικογένειας».
Ο πολυμερής πηλός έχει χαρακτηριστεί και «γλυπτική με χρώμα».
Είναι μη τοξικός και απολύτως ασφαλής (βλ. «Προδιαγραφές ασφαλείας»).
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
1) Διεθνής Ένωση Πολυμερούς Πηλού (www.theipca.org)
2) Πολυμερής πηλός, Βικιπαίδεια (en.wikipedia.org/wiki/Polymer_clay)
3) Συντεχνία Πολυμερούς Πηλού Ελλάδος (www.polymerclay.gr)

• Τι διαφορά έχει ο πολυμερής από τον πολυμερικό πηλό και το φίμο;
Απολύτως καμία, πρόκειται για το ίδιο υλικό.
Παρόλα αυτά η ορθή ονομασία είναι «πολυμερής πηλός», γεγονός που έχουμε πολλαπλά διασταυρώσει σε
συνομιλιές μας με χημικούς. Φίμο (fimo) ονομάζεται μία μάρκα πολυμερούς πηλού, που επειδή έτυχε να
είναι η πρώτη που ήρθε στην Ελλάδα, χρησιμοποιείται καμιά φορά σαν γενικός όρος για το υλικό. Πρόκειται
για κακή συνήθεια, καθώς οι μάρκες διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους ως προς τις χημικές ιδιότητες και όχι
μόνο στο όνομα. Για παράδειγμα το kato polyclay, σε αντίθεση με τους άλλους πηλούς, δεν σκουραίνει στο
ψήσιμο, δεν ξεβάφει στα χέρια, δε γίνεται «τσίχλα» όσο και αν το δουλεύεις, προσδίδει εξαιρετική ακρίβεια
στο μιλεφιόρι κ.α. (Βλ. «Διαφορές ανάμεσα στις μάρκες»).
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• Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις μάρκες;
Είναι μια ερώτηση που μας κάνουν συχνά, και παρότι ακανθώδης δε θα θέλαμε να την αφήσουμε απέξω.
Να διευκρινήσουμε όμως ότι τα παρακάτω βασίζονται στην καθαρά εμπειρική μας άποψη. Ξεκινήσαμε σαν
καλλιτέχνες πολυμερούς πηλού πριν τον εμπορευτούμε και είχαμε δοκιμάσει διεξοδικά κάθε μάρκα πριν
καταλήξουμε. Έχουμε ακόμη κάνει εκτεταμένες συζητήσεις στην Συντεχνία Πολυμερούς Πηλού Ελλάδος
και παρακολουθούμε καθημερινά τα παράπονα των συναδέρφων μας εκεί. Οι παρατηρήσεις αυτές επίσης
βασίζονται σε συγκρίσεις που διαβάσαμε σε δεκάδες διεθνή συγγράμματα τεχνικών του υλικού. Τέλος
γράψαμε όλο αυτό το κείμενο που διαβάσατε! Κάτι πρέπει να ξέρουμε έτσι;
Δεν έχουμε προβεί όμως σε επιστημονικού τύπου συγκρίσεις. Γνωρίζουμε ακόμη ότι η ιδιότητά μας ως
έμποροι του υλικού θα σας κάνει σκεπτικούς. Θεωρήστε λοιπόν τα παρακάτω σαν πληροφορίες με σκοπό
να σας δώσουν κάποιο προσανατολισμό, όταν θα προβείτε σε προσωπικές δοκιμές και πειράματα του
υλικού, δεν περιμένουμε τίποτα παραπάνω. Όπως πάντα σάς προτείνουμε να δοκιμάσετε τουλάχιστον ένα
πακετάκι από την κάθε μάρκα πριν κρίνετε και να μη βασιστείτε μόνο στα λεγόμενά μας. Μπορεί η κίνηση
αυτή να κάνει όλη τη διαφορά στη δουλειά σας.
Οι μάρκες λοιπόν, διαφέρουν ως προς το:
Πόσο μαλακός είναι ο πηλός πριν το ζέσταμα
Μια συνοπτική εικόνα είναι η εξής:
fimo soft, premo < kato polyclay < fimo classic, cernit
Οι πηλοί αριστερά είναι πολύ μαλακοί από το πακέτο ενώ οι πηλοί δεξιά είναι σκληροί και θρυμματίζονται
κατά το ζέσταμα. Ο Kato Polyclay είναι κάπου στη μέση, ζεσταίνεται εύκολα χωρίς να θρυμματίζεται αλλά
από την άλλη ούτε γίνεται τόσο μαλακός σαν τσίχλα όσο τον δουλεύουμε.
Πόσο μαλακός είναι ο πηλός μετά το ζέσταμα και όσο τον δουλεύουμε.
H κλίμακα εδώ τροποποιείται λίγο:
fimo soft, premo, cernit <kato polyclay<fimo classic
Kαι πάλι το γεγονός ότι ο kato polyclay βρίσκεται κάπου στη μέση σχετίζεται με πολλά πλεονεκτήματα όπως
λιγότερες δαχτυλιές, ελάχιστο λέρωμα χρωμάτων, εξαιρετικής ακρίβειας μιλεφιόρι με σχεδόν μηδενική
παραμόρφωση αλλά και μεγαλύτερη άνεση στο σμίλευμα λεπτομέρειας. Είναι ταυτόχρονα εύκολος να τον
δουλεύεις χωρίς να είναι πολύ σκληρός.
Ποια είναι η γκάμα χρωμάτων του πακέτου
Όλες οι υπόλοιπες μάρκες εκτός από το kato polyclay έχουν δεκάδες χρώματα στη γκάμα τους. Αυτό
είναι καθαρά θέμα μάρκετινγκ ώστε να παρασύρουν τον χρήστη να ξοδέψει πολλά χρήματα χωρίς ουσία.
Καθιστούν επίσης δύσκολο το να εξοικειωθεί ο χρήστης με την ανάμειξη χρωμάτων ώστε να φτιάχνει
όποια χρωματική παλέτα επιθυμεί. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις ένα χρώμα πιο μουντό, αλλά πώς το κάνεις
πιο φανταχτερό; Επίσης αν θέλεις να φτιάξεις ένα πράσινο και έχεις δεκάδες μπλε ή κίτρινα να διαλέξεις,
δύσκολα θα προβείς σε επιλογή.
Το kato polyclay έχει περιορισμένη γκάμα χρωμάτων που σχετίζεται με τα φανταχτερά χρώματα του
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ουράνιου τόξου. Έτσι βοηθά τον χρήστη να γνωρίζει ενστικτωδώς τι πρέπει να ανακατέψει ώστε να
πετύχει το επιθυμητό χρώμα και επίσης το καθιστά πολύ πιο οικονομικό για αυτόν. Είναι πολύ πιο
εύκολο να έχεις στη διάθεσή σου πάντα 2 μπλε, 1 κίτρινο, 1 κόκκινο, 1 φούξια, 1 πορτοκαλί, 1 πράσινο
κ.ο.κ. παρά δέκα διαφορετικές αποχρώσεις από το καθένα. Θα έπρεπε να ξοδέψεις μια περιουσία!
Επίσης κάτι άλλο που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι κάθε διαφορετικό χρώμα δεν περιέχει μόνο την ίδια
βάση με διαφορετική χρωστική. Είναι μια ειδικά τροποποιημένη φόρμουλα του υλικού εξ ολοκλήρου.
Εκατοντάδες πειράματα διεξάγονται μέχρι να καταλήξει η εταιρεία σε μια συγκεκριμένη λύση, γεγονός
που συνεπάγεται αντίστοιχες επενδύσεις. Το kato polyclay κρατώντας τη γκάμα χρωμάτων μικρή
καταφέρνει ταυτόχρονα να εξασφαλίσει ότι η απαραίτητη προσοχή μπορεί να δωθεί σε κάθε χρώμα
ξεχωριστά, ώστε να έχει σχεδόν την ίδια σκληρότητα αλλά και την ίδια σταθερότητα στο ψήσιμο. Δε θα
βρείτε το ίδιο και στις άλλες μάρκες, που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, κυρίως λόγο του αριθμού
χρωμάτων που πρέπει να χειριστούν.
Πόσο σκουραίνουν τα χρώματα στο ψήσιμο και αν σκουραίνουν
Κι όμως, αν βγάλετε τις δημιουργίες σας από το φούρνο και ανακαλύψετε ότι τα χρώματα σκούρυναν
ή έγιναν μουντά, ότι το λευκό θάμπωσε ή κιτρίνισε δεν θα είναι ένδειξη ότι ο πηλός κάηκε. Είναι απλά
ένα χαρακτηριστικό της μάρκας που επιλέξατε. Δοκιμάστε το kato polyclay και θα διαπιστώσετε ότι η
διαφορά στα χρώματα πριν και μετά το ψήσιμο είναι σχεδόν μηδαμινή. Ήταν και ο λόγος που μας έκανε
να το ερωτευτούμε επαρκώς ώστε να το εισάγουμε στην Ελλάδα.
Πόσο ανθεκτικός είναι μετά το ψήσιμο
Η ανθεκτικότητα σχετίζεται καθαρά με τη θερμοκρασία στην οποία ψήνεται ο πηλός. Το kato polyclay
είναι ο μόνος πηλός που ψήνεται στους 150-160 C και ως εκ τούτου ο πιο ανθεκτικός και κατάλληλος
για σκληρή χρήση, από εσάς και του πελάτες σας. Οι πηλοί σε σχέση με τη ενδεικνυόμενη θερμοκασίας
ψησίματος κατατάσσονται ως εξής:
fimo soft, fimo classic<premo, cernit<kato polyclay
Αν τα χρώματα ξεβάφουν στα χέρια
Συχνά συναντάμε την απορία «μα πώς καταφέρνετε να κάνετε το λευκό να μην λερώνεται;». Το πρόβλημα
με άλλες μάρκες είναι τόσο σοβαρό που οι χρήστες αναγκάζονται μέχρι και να σκουπίζουν τα χέρια
τους με μαντηλάκια οινοπνεύματος πριν πιάσουν κάθε χρώμα, που εκτός από άβολο, στεγνώνει και το
δέρμα. Λοιπόν η απάντηση σε αυτή την συχνή απορία είναι απλή: χρησιμοποιούμε kato polyclay. Απλά
το χρώμα δε φεύγει στα χέρια και το λευκό του είναι το λαμπρότερο λευκό (φυσικά και μετά το ψήσιμο)
που κυκλοφορεί στην αγορά.
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• Τι σχέση έχει ο πολυμερής πηλός με τον φυσικό άργιλο (πηλό);
Το μόνο κοινό στοιχείο μεταξύ πολυμερούς πηλού και φυσικού αργίλου είναι η σύστασή τους, υπό την
έννοια ότι είναι και τα δύο εύπλαστα υλικά. Πέραν αυτού, ο φυσικός άργιλος είναι εύθραυστος, βαρύς,
υδρόφιλος (απορροφά το νερό) και ψήνεται σε μεγάλες θερμοκρασίες. Αντίθετα ο πολυμερής πηλός είναι
ελαφρύς, ανθεκτικός, υδρόφοβος (αν βραχεί δεν κολλάει στον εαυτό του) και σκληραίνει σε θερμοκρασίες
που πιάνει ο φούρνος του σπιτιού μας.
Ο όρος πολυμερής πηλός χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τη Nan Roche το 1992 στο βιβλίο της «The
New Clay», που υπήρξε και το πρώτο σχετικό με τις τεχνικές του υλικού σύγγραμμα.
Πηγή: http://polymerartarchive.com/2012/01/07/what-to-call-it/

• Τι σχέση έχει ο πολυμερής πηλός με τον πολύτιμο μεταλλικό πηλό
(PMC);
Απολύτως καμία. Πρόκειται μεν για συνθετικά υλικά, αλλά με εντελώς διαφορετική σύσταση και
συμπεριφορά. Ο πολύτιμος μεταλλικός πηλός περιέχει σωματίδια μετάλλου, συχνά πολύτιμου, όπως
ασήμι, χρυσό ή ακόμη και χαλκό, παγιδευμένα μέσα σε ένα εύπλαστο και οργανικό συνδετικό υλικό. Ο
ΠΜΠ σκληραίνει σε θερμοκρασίες περίπου 600-900 C και απαιτεί ειδικό φούρνο ή φλόγιστρο. Κατά τη
διαδικασία αυτή το συνδετικό υλικό εξατμίζεται και απομένει μόνο το μέταλλο. Η τιμή του ΠΜΠ είναι
ανάλογη του μετάλλου που περιέχει και έχει εκτοξευθεί στα ύψη λόγω όξυνσης της οικονομικής κρίσης.
Για τη σύνθεση του πολυμερούς πηλού, δείτε παρακάτω.

• Ποια είναι η ακριβής σύνθεση του πολυμερούς πηλού;
Ο πολυμερής πηλός αποτελείται από:
1) Ένα πολυμερές, το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο)
2) Πλαστικοποιητές, μία κατηγορία ουσιών που τον κάνουν εύπλαστο, αλλά *δεν* περιέχουν φθαλικές
ενώσεις
3) Χρωστικές, που του προσδίδουν τα δεκάδες διαφορετικά του χρώματα
4) Σκόνη μαρμαρυγίας, όσων αφορά στα μεταλλικά χρώματα. Πρόκειται για κατηγορία τριμμένου ορυκτού
που κάνει τα χρώματα αυτά ιριδίζοντα.
Ίσως βρείτε ενδιαφέρον το γεγονός ότι ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής και τροποποίησής του το PVC
χρησιμοποιείται για την παρασκευή παιδικών παιχνιδιών, βινυλίων (δίσκων μουσικής), συσκευασιών για
ποτών, τροφίμων και σαν οικοδομικό υλικό (σωληνώσεις, πλαίσια παραθύρων, μονώσεις καλωδίων) κ.α.
Περισσότερα:
1) http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_PVC.htm
2) http://en.wikipedia.org/wiki/Polymer_clay
3) http://www.plasticseurope.org/what-is-plastic/types-of-plastics/pvc.aspx
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Προδιαγραφές ασφαλείας
• Είναι ο πολυμερής πηλός ασφαλής;
Ο πολυμερής πηλός έχει εγκριθεί από το διεθνή οργανισμό Art & Creative Materials Institute (ACMI), που
πιστοποιεί την ασφάλεια όλων των καλλιτεχνικών ειδών που κυκλοφορούν στην αγορά παγκοσμίως.
Συγκεκριμένα η ένδειξη AP που αναγράφεται σε όλες τις συσκευασίες πιστοποιεί ότι:
1) Ο πολυμερής πηλός είναι ΑΣΦΑΛΗΣ τόσο για χρήση από ΠΑΙΔΙΑ, όσο και από επαγγελματίες καλλιτέχνες
και η χρήση του δεν επιφέρει καμία άμεση αλλά ούτε και μακροχρόνια επίπτωση στην υγεία.
2) Ότι το υλικό έχει περάσει με επιτυχία όλους τους ελέγχους. Αυτοί συμπεριλαμβάνουν τον έλεγχο κάθε
συστατικού και της ποσότητάς του, τις πιθανές αντιδράσεις με άλλα υλικά, τον τρόπο συσκευασίας, τις
πιθανές άμεσες ή μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία, την πιθανότητα πρόκλησης αλλεργιών, τη χρήση
σύμφωνα αλλά και αντίθετα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Επιπλέον κάθε μάρκα και κάθε χρώμα έχει ελεγχεί και χαρακτηριστεί ΑP ξεχωριστά, όπως μπορείτε να
διαπιστώσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.acminet.org/index.php?option=com_certifiedproducts&view=certifiedproducts&Itemid=66
(Κατηγορία «Clays & Modeling Compounds, Modeling (Oven-Hardening)»)
Πιθανόν επίσης να σας ενδιαφέρει να διαβάσετε αναλυτικά τα πορίσματα (Material Safety Data Sheet) για
την κάθε μάρκα:
Kato polyclay: http://www.katopolyclay.com/images/stories/msds_kato_polyclay.pdf
Fimo: http://www.creativityunlimited.com.au/Files/Files/MSDS/FIMO/FIMO%20SOFT.pdf
Premo: http://www.dick-blick.com/msds/DBH_32334.pdf
Cernit: http://cdn.dickblick.com/msds/DBH_33904XXXX.pdf
Τέλος ο πολυμερής πηλός είναι ένα υλικό που ήδη έχει κλείσει πάνω από 4 δεκαετίες ζωής. Οι περισσότερες
διάσημες σήμερα καλλιτέχνιδες τον χρησιμοποιούν για πάνω από 20 χρόνια χωρίς καμία επίπτωση στην
υγεία τους.

• Τι οδηγίες χρήσης πρέπει να τηρώ;
Τα παρακάτω είναι απλές προφυλάξεις που πρέπει να τηρείτε στην ενασχόλησή σας με τον πολ. πηλό.
Παρόλα αυτά η κατά λάθος καταπάτηση κάποιας από αυτές δε πρόκειται να έχει καμία άμεση επίπτωση
στην υγεία σας.
1) Μην ξεπερνάτε την ενδεικνυόμενη θερμοκρασία ψησίματος, που αναγράφεται στο πακέτο
Καθότι οι φούρνοι παρουσιάζουν έντονες αποκλίσεις θερμοκρασίας σας προτείνουμε για να το αποφύγετε,
να χρησιμοποιείτε πάντα ειδικό θερμόμετρο φούρνου που χρησιμοποιείται εσωτερικά.
Αν ο πηλός σας καίγεται θα το καταλάβετε άμεσα από το μαύρο, δύσοσμο καπνό. Ο καπνός αυτός είναι
ερεθιστικός για το αναπνευστικό σύστημα. Αν συμβεί αυτό, σβήστε αμέσως το φούρνο, ανοίξτε τα
παράθυρα και απομακρυνθείτε από το χώρο μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Απομακρύνετε επίσης
τυχόν κατοικίδια από το δωμάτιο, ειδικά τα πουλιά.
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Σημείωση: Συνήθως υπάρχει ένα μικρό περιθώριο ασφαλείας 10 C από τη θερμοκρασία του πακέτου.
Π.χ. το kato polyclay μπορεί να ψηθεί χωρίς πρόβλημα και στους 160 C, θερμοκρασία που τον καθιστά
ακόμα πιο ανθεκτικό.
2) Αν κάποιο εργαλείο χρησιμοποιηθεί με τον πολ. πηλό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά στην
κουζίνα (π.χ. μακαρονομηχανή, μπλέντερ, μαχαίρια κτλ.).
3) Τα αγγεία από πολ. πηλό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την φύλαξη φαγητού.
4) Μην τσιμπολογάτε φαγητό με το χέρι όσο δουλεύετε. Καλό είναι να πλένετε τα χέρια σας πριν αγγίξετε
φαγητό.
5) Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη, για να αποφευχθεί η πιθανότητα κατάποσης.
6) Επειδή χρησιμοποιούμε κοφτερά εργαλεία, όπως κοπίδια και λεπίδες, καλό είναι να είστε προσεκτικοί
για να μην κοπείτε. Για το φινίρισμα χρησιμοποιήστε βρεγμένο γυαλόχαρτο, ώστε να φεύγει η σκόνη
με το νερό και να μην την εισπνέετε (οποιοδήποτε είδος σκόνης είναι μακροχρόνια βλαβερό για τα
πνευμόνια). Αν τρυπάτε τις χάντρες με ηλεκτρικό τρυπανάκι, φροντίστε για τον ίδιο λόγο να φοράτε
μάσκα και προστατευτικά γυαλιά (υπάρχουν στα φαρμακεία).
7) Αν έχετε κάποια πάθηση, όπως χρόνια δερματίτιδα, που καθιστά τα χέρια σας ιδιαίτερα ευαίσθητα,
προτιμήστε να δουλεύετε φορώντας γάντια από λάτεξ. Διαφορετικά, δεν είναι απαραίτητο.
8) Μην βάζετε ποτέ τον πολ. πηλό στο φούρνο μικροκυμμάτων, ούτε καν για λίγα δευτερόλεπτα. Θα
καεί σχεδόν ακαριαία.
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Ζέσταμα του πηλού & σύσταση
• Γιατί θέλει ζέσταμα ο πηλός;
Όλοι οι πολυμερείς πηλοί για να μπορούμε να τους δουλέψουμε πρέπει πρώτα να τους μαλακώσουμε,
μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται ζέσταμα. Το ζέσταμα βοηθά στο να ανακατευτούν καλά τα
συσταστικά του πηλού, με την ίδια λογική που κουνάμε ένα μπουκάλι χυμού πριν το πιούμε.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ζεστάνουμε τον πηλό. Όλοι όμως βασίζονται στην ιδιότητα του πολυμερούς
πηλού να αντιδρά στην πίεση και στη θερμοκρασία, συμπεριμβανομένου της θερμοκρασίας των
χεριών. Συχνά μας ρωτάτε αν λύσεις όπως ζέσταμα σε φούρνο μικροκυμμάτων, πάνω στο καλοριφέρ ή
με το πιστολάκι μαλλιών δουλεύουν. Καταρχήν τα μικροκύμματα επ’ουδενί δε δουλεύουν, γιατί ο πηλός
καίγεται ακαρίαια. Όσων αφορά τα υπόλοιπα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο πολυμερής πηλός αρχίζει να
σκληραίνει μόνιμα από τους 50 C. Αυτό σημαίνει ότι αν προβείτε στις παραπάνω τακτικές, πιθανόν να
μην μπορέσετε να ξαναμαλακώσετε ποτέ τον πηλό. Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι οι μέθοδοι παρακάτω
θα είναι υπεραρκετές και θα σας λύσουν τα χέρια.

• Πώς μπορώ να ζεστάνω (μαλακώσω) τον πηλό;
Μέθοδος #1 – Για τον πηλό από το πακέτο
Κόψτε το κομμάτι του καινούριου πηλού κατά μήκος σε φέτες.
Βάλτε τις φέτες τη μία δίπλα στην άλλη. Περάστε τα κομμάτια με τον πλάστη για να ενσωματωθούνε.
Πλατύνετε λίγο το κομμάτι με τα δάχτυλα για να γίνει περίπου διπλάσιο σε πάχος από το παχύτερο
φύλλο της μακαρομηχανής σας. Περάστε το φύλλο 2-3 φορές από τη μακαρομηχανή διπλώνοντάς το
κάθε φορά. Αυτό ήταν, ο πηλός σας ζεστάθηκε. (Δείτε «Μακαρονομηχανή»)

Μέθοδος #2 – Για τον πηλό που έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή
Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούμε πιο συχνά. Δουλεύει ιδιαίτερα καλά για «κρύο» πηλό που δεν έχει
το σχήμα του πακέτου, δηλαδή πηλό που ζεστάνατε κάποια στιγμή και δεν τον χρησιμοποιήσατε όλο ή
χρώματα που φτιάξατε και περίσσεψαν.
Πάρτε το ακανόνιστο κομμάτι πηλού και σφίξτε το στη χούφτα σας με όλη σας τη δύναμη. Επαναλάβετε
μια-δυο φορές. Η κίνηση αυτή θα επιμηκύνει το κομμάτι πηλού, θυμίζοντας έναν κύλινδρο στο σχήμα.
Τώρα με ανοιχτή την παλάμη πάρτε αυτό το κομμάτι και ρολάρετέ το στο τραπέζι με δύναμη.
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Σε αυτή τη φάση ο πηλός θα πρέπει να έχει μαλακώσει σχεδόν εντελώς. Ισοπεδώστε τον κύλινδρο με τα
δάχτυλα ή τον ακρυλικό πλάστη και περάστε από τη μακαρονομηχανή όπως στο #1.

Μέθοδος #3 – Για πολύ παλιό πηλό ή για μεγάλες ποσότητες πηλού
Για τη μέθοδο αυτή θα χρειαστεί να αποσύρετε ένα μπλέντερ από την κουζίνα σας. Κόψτε τον πηλό σε
κομμάτια με τα χέρια σας και βάλτε τον στο μπλέντερ. Προσθέστε μια μικρή ποσότητα υγρού πηλού
στην επιφάνεια. Για να μη ζορίσετε το μπλέντερ πατήστε το κουμπί με μικρά διαλείμματα. Όταν ο πηλός
γίνει μικρά μικρά κομμάτια αφαιρέστε τον από το μπλέντερ μαζί με τα υπολείματα και τοποθετείστε
τα στο τραπέζι εργασίας. Ενώστε με τα δάχτυλα, ισοπεδώστε με τον πλάστη και περάστε από τη
μακαρονομηχανή όπως και πριν.

Μέθοδος #4 – Για τον πηλό από το πακέτο και για το ζέσταμα μεγάλων ράβδων μιλεφιόρι
Ήρθε η ώρα να βγάλετε κάπου τα νεύρα σας. Πάρτε έναν βαρύ πλάστη και χωρίς να αφαιρέσετε το
περιτύλιγμα το πακέτου χτυπήστε τον με μικρές κινήσεις, από όλες τις μεριές. Επιμένετε επαρκώς και
όταν αφαιρέσετε το σελοφάν ο πηλός θα είναι σχεδόν έτοιμος για χρήση.

• Τι να κάνω αν ο πηλός είναι πολύ μαλακός;
Ο πολ. πηλός είναι πολύ μαλακός αμέσως μετά την παραγωγή και σκληραίνει με τον καιρό. Χρώματα
όπως το λευκό που έχουν περισσότερη ζήτηση και καταναλώνονται πιο γρήγορα, τείνουν να είναι
πιο φρέσκα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Μπορείτε να διορθώσετε αυτή τη διαφορά πολύ εύκολα. Είναι
σημαντικό, ειδικά για την τεχνική μιλεφιόρι, όλο τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσετε να έχουν την ίδια
σκληρότητα για να έχετε τη μικρότερη δυνατή παραμόρφωση κατά τη μείωση του σχεδίου.
Για αυτό το λόγο είναι καλή ιδέα το να μην ανακατεύετε διαφορετικές μάρκες πηλών.
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Δε μπορείτε να εξομοιώσετε τη διαφορά μεταξύ μιας μαλακής μάρκας πηλού και μίας πιο στιβαρής, γιατί
ο πηλός θα γίνει εύθραυστος. Αλλά μπορείτε να εξομοιώσετε τη σκληρότητα πολύ φρέσκων πηλών με πιο
παλιών της ίδιας μάρκας.
Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να περάσετε το χρώμα που θέλετε να σκληρύνετε από την μακαρονομηχανή
ώστε να γίνει ένα ισοπαχές φύλλο. Βάλτε λαδόχαρτο και από τις δύο μεριές του πηλού. Προσθέστε μερικά
χοντρά βιβλία για βάρος από πάνω και αφήστε τα μερικές ώρες.
Όταν τα σηκώσετε θα βρείτε μία μεγάλη λαδιά στο χαρτί και τον πηλό σας στιβαρό όπως τον θέλετε. Αυτό
που έγινε είναι ότι αφαιρέσατε μέρος από τον πλαστικοποιητή (βλ. «Ποια είναι η ακριβής σύσταση του
υλικού;)

• Τι να κάνω αν ο πηλός είναι πολύ σκληρός;
Καταρχήν σιγουρευτείτε ότι έχετε ζεστάνει καλά τον πηλό σας. Αν τον βρίσκετε ακόμη πολύ σκληρό το μόνο
που έχετε να κάνετε είναι να προσθέσετε μερικές σταγόνες υγρού πολυμερούς πηλού (διαφανές υγρό kato
polyclay) και να περάσετε το μείγμα μερικές φορές από τη μακαρονομηχανή για να ανακατευτεί. Μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο ζεστάματος #3 με χρήση μπλέντερ, για το ίδιο αποτέλεσμα.
Άλλη λύση είναι να προσθέσετε ένα μικρό μέρος διαφανούς (στερεού) πηλού στο μείγμα σας. Το διαφανές
όπως και το λευκό τείνει να είναι φρέσκο επίσης. Αυτό δε θα έχει καμία επίπτωση στο χρώμα του πηλού,
αλλά θα τον μαλακώσει όσο επιθυμείτε.
Σε γενικές γραμμές πάντως, ακριβώς επειδή χρησιμοποιούμε και εμείς το υλικό, δε θα βρείτε στο κατάστημά
μας πηλούς με πολύ διαφορετικές ημερομηνίες παραγωγής. Φροντίζουμε πάντα, σε αντίθεση με άλλους
εμπόρους, να διώχνουμε τις παλιές παρτίδες πηλού πριν παραλάβουμε καινούριες μέσω πολύ επικερδών
προσφορών για εσάς.

• Μπορώ να ανακατέψω διάφορες μάρκες πηλού μεταξύ τους;
Ναι, μπορείτε αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση για το αποτέλεσμα όσων αφορά στην ανθεκτικότητα και τη
σταθερότητα των χρωμάτων. Μπορείτε όμως να πειραματιστείτε.
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Το μείγμα θα πρέπει πάντα να ψήνεται στους 130-135 C.
Η εξήγηση είναι απλή. Cernit και premo σκληραίνουν στους 130 C, το Fimo στους 110 C αλλά αντέχει
και στους 130 C παρότι σκουραίνει περισσότερο (πηγή: Bettina Welker, βιβλίο «Polymer Clay Bracelets»). Το kato polyclay πολυμερίζεται από τους 135 – 160 βαθμούς. Η αναγραφόμενη θερμοκρασία 150
είναι η ιδανική όμως, γιατί ενώ γίνεται πολύ ανθεκτικό έχει και μεγάλο περιθώριο ασφαλείας ώστε να
μην καεί (περίπου στους 170 C). Για αυτό το λόγο τα μείγματα με άλλες μάρκες θα είναι πάντα λιγότερο
ανθεκτικά.

Χρήση βασικών εργαλείων
Το ευτύχημα με τον πολυμερή πηλό είναι ότι τα βασικά εργαλεία που χρειάζεστε είναι πραγματικά
ελάχιστα. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τον τρόπο χρήσης τους.

• Μακαρονομηχανή
Η μακαρονομηχανή είναι το βασικό εργαλείο για τον πολυμερή πηλό.
Χρησιμοποιούμε τη μακαρονομηχανή για:
1) Το ζέσταμα του πολυμερούς πηλού
2) Τη δημιουργία ισοπαχών φύλλων, απαραίτητων σχεδόν σε κάθε πιθανή τεχνική
3) Το ανακάτεμα των χρωμάτων
4) Τη δημιουργία ντεγκραντέ (ομαλής μετάβασης από το ένα χρώμα στο άλλο)
Θέλετε μία που να είναι στιβαρή, για να σας κρατήσει χρόνια αλλά ταυτόχρονα και ελαφριά ώστε να τη
μεταφέρετε εύκολα. Το τραπέζι θα βοηθήσει πολύ να είναι βαρύ, ώστε να μην κουνιέται όταν γυρνάτε
το χερούλι της μηχανής. Η μακαρονομηχανή χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στην επεξεργασία του
πολυμερούς πηλού από τη Marie Segal το 1980. (Πηγή: Ομιλία της Cynthia Tinapple)
Οδηγίες χρήσης
1) Βγάλτε τη μακαρομηχανή από το κουτί και τοποθετήστε
την στην άκρη ενός σταθερού τραπεζιού.
2) Τοποθετήστε τη μέγγενη στην τρύπα που έχει η
μακαρομηχανή στο πλάι και σφίξτε την κάτω από το
τραπέζι. Αν το τραπέζι είναι λεπτό απλά τοποθετήστε
μερικά χαρτάκια ποστ-ιτ και σφίξτε τα μεταξύ μέγγενης
και τραπεζιού.
3) Τοποθετήστε το χερούλι στην υποδοχή στο πλάι.
Είστε έτοιμοι να την χρησιμοποιήσετε!
Για να ρυθμίσετε το πάχος του φύλλου πρέπει να
τραβήξετε απαλά τη ροδέλα προς τα έξω (όπως
υποδεικνύεται στην πρώτη φωτογραφία) και να την
περιστρέψετε στην ένδειξη που επιθυμείτε.
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Οι ενδείξεις είναι από το 1-9.
Η μικρότερη ένδειξη (1) αντιστοιχεί και στο μεγαλύτερο πάχος φύλλου. συνήθως.
Περισσότερο χρησιμοποιούμε τα πάχη 1-3 αλλά και μέχρι το 7. Σε λεπτότερο φύλλο ο πηλός κολλάει στους
κυλίνδρους. Και πάλι όμως το 7 είναι ένα πολύ πολύ λεπτό φύλλο, λιγότερο απο χιλιοστό του μέτρου.
Τι πρέπει να προσέχετε
Ποτέ, μα ποτέ μη βάζετε πηλό στη μακαρονομηχανή με πάχος πάνω από 2 φορές μεγαλύτερο από τη
μέγιστη απόσταση μεταξύ των κυλίνδρων. Για να βρείτε πόσο είναι αυτό το πάχος ασφαλείας βάλτε δύο
φύλλα πάχους #1 το ένα πάνω στο άλλο. Ακόμη μη βάζετε ποτέ πηλό που δεν τον έχετε ζεστάνει έστω και
ελάχιστα, με τη θερμότητα των χεριών σας. Ακολουθήστε αυτούς τους κανόνες και η μακαρονομηχανή σας
θα κρατήσει χρόνια.

• Σκληρή λεπίδα
Προμηθευτείτε τουλάχιστον μία σκληρή λεπίδα, ειδική για τον πολυμερή πηλό. Κάποιοι άνθρωποι
χρησιμοποιούν ανταλλακτικά από κοπίδι, αλλά σας λέμε από προσωπική εμπειρία, μετά από μερικές ώρες
με αυτά τα ακροδάχτυλά σας θα έχουν τραυματιστεί επανειλημμένα – καθόλου καλό.
Η ειδικά κατασκευασμένη λεπίδα έχει αυτά τα πλεονεκτήματα:
1) Κόβει πάντα ευθεία με ακρίβεια, γιατί είναι σκληρή.
2) Διαθέτει μία ίσια και μία κοφτερή πλευρά, η οποία όμως είναι ειδικά κατασκευασμένη έτσι ώστε να μην
τραυματίζει τα δάχτυλα. Προστατέψτε τα χέρια σας, είναι το σημαντικότερό σας εργαλείο.
3) Πολύ μακρύτερη από λεπίδα κοπιδιού ώστε να κόβετε με άνεση τα φαρδιά φύλλα πολ. πηλού, που
συνήθως χειριζόμαστε.
4) Μεγάλη αντοχή. Αρκεί να την σκουπίζετε καλά αν βραχεί και θα την χρησιμοποιείτε για χρόνια.
Και σε τι χρησιμεύει η σκληρή λεπίδα;

1) Κόψτε το κομμάτι του καινούριου πηλού κατά μήκος σε φέτες ώστε να το ζεστάνετε. (Βλ. «Πώς μαλακώνω
τον πηλό μου;»)
2) Ισιώστε τις άκρες ενός φύλλου πολυμερούς πηλού.
Το μήκος της λεπίδας σας επιτρέπει να κόβετε ολόισια με τον εξής τρόπο: Κρατήστε τη λεπίδα και από τις
δύο μεριές με τα δυο σας χέρια, δύο δάχτυλα από την κάθε μεριά. Κατεβάστε εντελώς κάθετα τη λεπίδα
στον πηλό. Απομακρύνετε τη λεπίδα και μαζί και το κομμάτι πηλού που περισσεύει. Ιδού: Μια απόλυτα
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ευθεία άκρη.
3) Ξεκολλήστε τη δημιουργία που κόλλησε στο τραπέζι χωρίς αυτή να παραμορφωθεί.
Κρατώντας τη λεπίδα όπως υποδεικνύεται παραπάνω τοποθετήστε την στο τραπέζι από την πάνω
μεριά της δημιουργίας και σε γωνία 30 μοιρών. Σύρετε τη λεπίδα κάτω από τη δημιουργία και προς
το μέρος σας προσέχοντας να μη χάσει την επαφή της με το τραπέζι. Το αντικείμενο έχει ξεκολλήσει.
Σηκώστε το απαλά από το τραπέζι.
4) Κόψτε φέτες από ράβδους μιλεφιόρι.
Μόλις προχωρήσετε λιγάκι και μάθετε να φτιάχνετε ράβδους μιλεφιόρι θα θέλετε να κόβετε φέτες από
αυτές για να διακοσμήσετε τις δημιουργίες σας. Για να κόψετε ισοπαχείς φέτες πρέπει να κάνετε το
εξής:
- Κρατήστε πάλι τη λεπίδα με τα δύο χέρια όπως υποδεικνύεται παραπάνω.
- Ευθυγραμμίστε με το μάτι τη λεπίδα με την άκρη της ράβδου έτσι ώστε να είναι παράλληλη προς
αυτήν.
- Κοιτάξτε από πάνω τη λεπίδα και ακριβώς κάθετα προς αυτήν. Θα πρέπει να βλέπετε τη λεπίδα μονάχα
σαν γραμμούλα και καμιά από τις πλευρές της να μην είναι ορατή.
- Κατεβάστε τη λεπίδα κάθετα προς τα κάτω με μία κοφτή αλλά όχι βιαστική κίνηση.
Ιδού: μια ισοπαχής φέτα από ράβδο μιλεφιόρι. Θα πρέπει να εξασκηθείτε λίγο ;)
Η λεπίδα που διαθέτουμε δεν κόβει τα δάχτυλα, γιατί παρότι κοφτερή το ακονισμένο μέρος είναι κοντό.
Οπότε δεν πρέπει να ανησυχείτε μήπως την πιάσετε κατά λάθος από την ανάποδη μεριά, με την κοφτερή
μεριά προς το χέρι σας.
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• Θερμόμετρο φούρνου & καταλληλότερος φούρνος για τον πολ. πηλό
Όταν ψήνουμε πολυμερείς πηλούς στο φούρνο είναι πολύ σημαντικό η
θερμοκρασία να είναι ακριβής. 10 C δεν κάνουν καμία διαφορά στο φαγητό
αλλά στον πολυμερή πηλό 10 βαθμοί κάνουν τη διαφορά μεταξύ μίας καμμένης
δημιουργίας ή μίας δημιουργίας φανταχτερής και με τη μέγιστη ανθεκτικότητα ή
ακόμη μίας δημιουργίας μαλακής και εύθραυστης. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό
να προμηθευτείτε ένα θερμόμετρο φούρνου.
Καθότι οι φούρνοι είναι κατασκευασμένοι για το φαγητό δυστυχώς δεν είναι
καθόλου ακριβείς στη θερμοκρασία. Μάλιστα εκτός από το ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι η θερμοκρασία
στο εσωτερικό του φούρνου θα διαφέρει από αυτή που δείχνει το κουμπί ενδέχεται να παρουσιάζει
διαφορές και στο εσωτερικό του: μικρότερη θερμοκρασία κοντά στην πόρτα και μεγαλύτερη στο βάθος
του φούρνου.
Πώς πιστοποιούμε την πραγματική θερμοκρασία μέσα στο φούρνο, με τη βοήθεια του θερμομέτρου
(«καλιμπράρισμα»):
1) Τοποθετήστε το θερμόμετρο στο εσωτερικό του φούρνου, κοντά στο σημείο που θα τοποθετούσατε και
τις δημιουργίες σας.
2) Βάλτε το φούρνο στους 150 βαθμούς (θερμοκρασία που ψήνεται το kato polyclay) και περιμένετε δέκα
λεπτά να προθερμανθεί. Αυτό γίνεται γιατί συνήθως οι φούρνοι ανεβάζουν αρχικά μεγαλύτερη θερμοκρασία
μέχρι να σταθεροποιηθούν κάπου. Εάν υπάρχει χρησιμοποιείστε το αερόθερμο (ένδειξη με ανεμιστηράκι)
και όχι τις αντιστάσεις. Αυτό ομαλοποιεί κατά το δυνατόν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του.
3) Ανοίξτε λιγάκι το πορτάκι και κοιτάξτε την ένδειξη του θερμομέτρου. Αν είναι λιγότερο από 150 ανεβάστε
λίγο τη θερμοκρασία από το κουμπί. Αν είναι περισσότερο κατεβάστε.
Περιμένετε λίγο και ξανακοιτάξτε. Επαναλάβετε μέχρι να βρείτε τη σωστή θερμοκρασία. Μπορεί να
σημειώσετε πάνω στο κουμπί του φούρνου με ένα μολυβάκι ή στηλό ποιο είναι το σημείο με τη σωστή
θερμοκρασία.
4) Αφήστε το φούρνο αναμμένο λίγη ώρα ακόμη ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν παρουσιάζει διακυμάνσεις.
Αυτό ήταν! Τώρα ξέρετε σε ποια θερμοκρασία ακριβώς πρέπει να ψηθούν τα έργα σας.
Παρατηρήσεις: Το αερόθερμο ομαλοποιεί τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου.
Προσέξτε να καλιμπράρετε το φουρνάκι αλογόνου με ή χωρίς την προέκταση. Υπάρχει διαφορά (ακόμα
και 25 βαθμών).

15

© Γαβριέλα Σιμιγδαλά 2013

Μια ευγενική χορηγία του www.katopolyclay.gr

Σύγκριση μεταξύ φούρνων

• Ακρυλικός πλάστης
Ο ακρυλικός πλάστης χρησιμοποιείται για το ζέσταμα του πηλού, για να
ισιώνει την επιφάνεια του πηλού και να σβήνει ανωμαλίες καθώς και για να
ενσωματώνει φέτες από ράβδους μιλεφιόρι σε μία επιφάνεια.
Το ακρυλικό σαν υλικό του προσδίδει τα εξής πλεονεκτήματα:
1) Εντελώς λείος, δεν αφήνει το παραμικρό βαθούλωμα στην επιφάνεια του
πηλού.
2) Διαφανής, ώστε να ελέγχετε την παραμόρφωση στην επιφάνεια του πηλού καθότι μπορείτε να δείτε
από μέσα του.
3) Ο πολ. πηλός δεν κολλάει πάνω του, που είναι σημαντικό πρόβλημα με ένα ξύλινο πλάστη ή από
άλλο υλικό.
4) Ο πολ. πηλός δεν αντιδράει με το πλαστικό του. Δοκιμάστε το με άλλα πλαστικά, όπως π.χ. με έναν
χάρακα και θα διαπιστώσετε ότι ο πολ. πηλός αντέδρασε και κόλλησε μόνιμα στο χάρακα!
Καθαρίζεται με οινόπνευμα ή βρεγμένα μαντηλάκια. Ο ξύλινος πλάστης δεν είναι κατάλληλος γιατί
ο πηλός κολλάει πάνω του, και λόγω της ανώμαλης επιφάνειας είναι σχεδόν αδύνατο να καθαριστεί.
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Επίσης είναι πολύ μεγάλος για τη χρήση που τον θέλουμε.

• Επιφάνεια εργασίας
Η καταλληλότερη επιφάνεια εργασίας είναι το γυαλί γιατί:
1) Ο πηλός βεντουζώνει πάνω του αλλά αφαιρείται εύκολα με τη λεπίδα χωρίς να αφήσει υπολείμματα, και
χωρίς να ξυριστεί και το τραπέζι μαζί
2) Καθαρίζει εύκολα
3) Κάτω από το γυαλί μπορείτε να τοποθετήσετε μιλιμετρέ χαρτί για εύκολα μετρήματα, ή χρωματιστό
χαρτί που θα δείχνει ωραίο σαν φόντο, αν θέλετε να φωτογραφίζετε την πορεία της δουλειά σας.
4) Διατηρεί τον πηλό δροσερό (πού είναι πρόβλημα ειδικά το καλοκαίρι με τους πολύ μαλακούς πηλούς
γιατί γίνονται απίστευτα κολλώδεις, βλ. «Διαφορά ανάμεσα στις μάρκες»)
Επίσης κατάλληλη επιφάνεια είναι το μάρμαρο και το κεραμεικό (π.χ. πλακάκι).

Περιέχει:
· Μακαρονομηχανή
· Θερμόμετρο φούρνου
· Σκληρή λεπίδα
· Λευκό kato polyclay 56 γρ.
· Μαύρο kato polyclay 56 γρ.
· Τέσσερα πακέτα των 112 γρ. με όλα τα υπόλοιπα χρώματα
για να τα δοκιμάσετε
· Δώρο έγχρωμο πλαστικοποιημένο χρωματολόγιο
με 153 συνταγές χρωμάτων
Το βρίσκετε:
http://www.katopolyclay.gr/products/polymerclay/polymer-clay-beginner-s-kit.html
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Ψήσιμο (πολυμερισμός)
• Σε ποια θερμοκρασία και πόση ώρα πρέπει να ψήσω τον πηλό μου;
Σαφώς η θερμοκρασία και η ώρα που αναγράφεται στο πακέτο είναι ο οδηγός σας.
Συγκεκριμένα για το kato polyclay αυτό αναγράφει 10 λεπτά στους 150 C. Προσέξτε όμως ότι αυτό
αφορά ιδανικές συνθήκες (προθερμασμένο φούρνο, σταθερή θερμοκρασία κτλ.). Προσωπικά
αφήνουμε τις δημιουργίες μας 15-20 λεπτά στο φούρνο. Αν αυτές έχουν μεγάλο πάχος ο χρόνος στο
φούρνο αυξάνεται (30-40 λεπτά). Φυσικά ο χρόνος ψησίματος δεν έχει καμία επίπτωση στον αν ο
πηλός καίγεται ή όχι. Μπορείτε να αφήσετε τον kato και ώρες ολόκληρες στο φούρνο χωρίς καμία
απώλεια ή σκούρυμα χρωμάτων. Οι άλλες μάρκες τείνουν να σκουραίνουν περισσότερο από συνήθως
σε μεγαλύτερους χρόνους ψησίματος, αλλά πάλι δεν καίγονται.
Το kato polyclay μπορεί να ψηθεί χωρίς φόβο και στους 160 C και μάλιστα θα γίνει ακόμη πιο ανθεκτικός
με αυτό τον τρόπο. Φροντίστε όμως να έχετε καλιμπράρει το φούρνο (βλ. «Θερμόμετρο φούρνου»)
γιατί στους 170 C θα αρχίσει να καίγεται. Για τις άλλες μάρκες ισχύουν μικρότερες θερμοκρασίες και
αισθητά μεγαλύτεροι χρόνοι ψησίματος (από 30 λεπτά και άνω).
Αν ψήνετε «με το μάτι», που δεν ενδεικνύεται, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω σαν οδηγό.
Ενδείξεις ότι ο πηλός δεν έχει πολυμεριστεί πλήρως:
- Πολύ εύθραυστος
- Το νύχι αφήνει βαθούλωμα στην επιφάνεια
Ενδείξεις ότι ο πηλός είχε αρχίσει να καίγεται:
- Έντονες φουσκάλες στην επιφάνεια
- Πολύ γυαλιστερή επιφάνεια, μοιάζει σαν ο πηλός να είχε αρχίσει να «λιώνει».
- Τα χρώματα σκούρυναν/έγιναν μουντά (για το kato)

• Σε τι σκεύος πρέπει να ψήνω τον πηλό μου;
Αν το αντικείμενο έχει μία επίπεδη μεριά τότε αρκεί ένα ταψί επενδυμένο με λαδόχαρτο.
Το λαδόχαρτο εμποδίζει την κάτω μεριά του αντικειμένου να γίνει πολύ γυαλιστερή, που είναι
αντιαισθητικό. Αν χρησιμοποιείτε ρομποτάκι μπορείτε να ακουμπήσετε απλά τα αντικείμενα στο
γυάλινο πάτο του. Για ακανόνιστα αντικείμενα δείτε παρακάτω.

• Ποιος είναι ο καταλληλότερος φούρνος;
Το φουρνάκι αλογόνου (ρομποτάκι). Δείτε «Θερμόμετρο φούρνου»
για αναλυτικές εξηγήσεις.
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• Πώς ψήνω ακανόνιστα αντικείμενα;
Ακανόνιστο θεωρείται ένα αντικείμενο αν έχει οποιοδήποτε άλλο σχήμα πέρα από μία τουλάχιστον επίπεδη
επιφάνεια, για παράδειγμα μία στρογγυλή χάντρα είναι «ακανόνιστο αντικείμενο».
Σε αυτή την περίπτωση αν ψήνατε απλά στο ταψί, το μέρος του αντικειμένου που θα ακουμπούσε θα
έπαυε να είναι τέλεια σφαιρικό και θα γινόταν ίσιο.
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ψήσετε τέτοια αντικείμενα:
1) Βάλτε σε ένα μεταλλικό μπολ με τη σειρά: χοντρό αλάτι, λεπτό αλάτι και στην επιφάνεια μαγειρική σόδα.
Η λογική είναι ότι έτσι χρησιμοποιείς μεγαλύτερη ποσότητα από τα πιο οικονομικά υλικά και μικρότερη
από τα πιο ακριβά. Επίσης η μαγειρική σόδα αν δεν έχει κάτι να τη συγκρατεί θα φύγει με ένα φύσημα. Την
προσθέτουμε όμως τελευταία γιατί είναι υδροδιάλυτη και εξαιρετικά μικρόκοκκη που σημαίνει ότι με λίγο
νερό μετά το ψήσιμο θα φύγει από την επιφάνεια χωρίς να αφήσει υφή.
Κάντε λοιπόν μια γούβα με το δάχτυλο στην επιφάνεια και στηρίξτε τη χάντρα μέσα. Θα γίνει απόλυτα
σφαιρική.
2) Τυλίξτε πολλές φορές χαρτί κουζίνας ώστε να είναι αφράτο και τοποθετήστε το αντικείμενο πάνω του
κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Σημείωση: το χαρτί θα αφήσει μία ελαφρά υφή στην επιφάνεια.
3) Διπλώστε ένα απλό χαρτί ή χαρτόνι σε σχήμα ακκορντεόν. Τοποθετήστε τα αντικείμενα στις τριγωνικές
εσοχές που σχηματίζονται, κατά το ψήσιμο. Σημείωση: Τα αντικείμενα δεν πρέπει να είναι πολύ βαριά, ο
τρόπος αυτός δουλεύει για χάντρες κυρίως.

• Πώς ψήνω πολύ μεγάλα αντικείμενα;
Φυσικά και μπορείτε να φτιάξετε και αντικείμενα που δε χωράνε στο φούρνο σας. Στην περίπτωση αυτή
θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ένα θερμοπίστολο, από κατάστημα ηλεκτρικών εργαλείων. Μοιάζει με
μεγάλο πιστολάκι για τα μαλλιά και λειτουργεί παρόμοια, μόνο που φτάνει θερμοκρασία μέχρι και 1000 C.
Υπάρχουν θερμοπίστολα δύο ειδών, το ένα έχει μόνο σκάλες θερμοκρασίας (Ι-ΙΙ-ΙΙΙ) ενώ στο άλλο μπορείτε
να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη θερμοκρασία, ανά 10 C. Προφανώς θα προτιμήσετε το δεύτερο, κυρίως και
λόγω του ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στην τιμή.
Το μόνο που πρέπει να προσέχετε στη χρήση του είναι να μη βάλετε το χέρι σας μπροστά στην έξοδο
του αέρα και να μην αγγίξετε τη μεταλλική
μύτη. Προσανατολίστε το στην πίσω μεριά ενός
θερμομέτρου φούρνου για να σιγουρευτείτε ότι
πιάνει 150 C και σε ποια απόσταση από το αντικείμενο
θα χρειαστεί να το κρατήσετε. Μετά θα χρειαστεί να
περάσετε όλα τα σημεία του αντικειμένου σας για
όση ώρα αναγράφει η συσκευασία του πηλού σας.
Σε αυτή την περίπτωση το kato polyclay μάλλον είναι
μονόδρομος, γιατί χρειάζονται όντως μόνο δέκα
λεπτά για να σκληρύνει ο πηλός με το θερμοπίστολο
– 30+ λεπτά για κάθε σημείο που απαιτείται με
άλλες μάρκες είναι υπερβολικά χρονοβόρο. Καλό
είναι να χρησιμοποιείτε χρονόμετρο χειρός.
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• Πόσες φορές μπορώ να ψήσω ένα αντικείμενο;
Όσες φορές θέλετε! Και γιατί να θέλετε να το κάνετε; Γιατί θα σας λύσει τα χέρια. Μπορείτε να προσθέτετε
μονίμως στοιχεία σε μία δημιουργία χωρίς φόβο ότι θα χαλάσουν τα προηγούμενα. Με το kato όσες
φορές και να ψήσετε κάτι δε θα σκουρύνει, άλλες μάρκες ενδέχεται να σκουρύνουν περισσοτερο από
ό,τι συνηθίζουν.

• Μπορώ να ψήσω χαρτί, μέταλλο, γυαλί και ξύλο μαζί με τον πηλό
μου;
Κι όμως η απάντηση είναι ναι! Τίποτα από αυτά δεν καίγεται, τουλάχιστον όχι στις θερμοκρασίες
που ψήνουμε τον πολυμερή πηλό. Προσέξτε τα υλικά να μην έχουν πάνω βερνίκια (π.χ. το ξύλο). Δε
μπορούμε να σας εγγυηθούμε για το πώς συμπεριφέρονται αυτά.
Χαρτί
Μπορείτε να βάλετε λοιπόν τις χάντρες σας πάνω σε ένα ακορντεόν από χαρτί για το ψήσιμο ή πάνω σε
πολλές φορές διπλωμένο χαρτί κουζίνας.
Συγκεκριμένα η θερμοκρασία ανάφλεξης του χαρτιού κυμαίνεται από 218 βαθμούς Κελσίου μέχρι και
450!
Υπάρχει και ένα διάσημο βιβλίο επιστημονικής φαντασίας, το Fahrenheit 451 (233 Κελσίου), που
έχει δανειστεί τον τίτλο του από τη θερμοκρασία ανάφλεξης του χαρτιού (πολύ καλό βιβλίο το
συστήνουμε).
Να και το σχετικό άρθρο στην wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Autoignition_temperature
Μέταλλα
Όσο για τα μέταλλα... Κανένα μέταλλο ή κράμα δε λιώνει σε θερμοκρασία σπιτικού φούρνου. Μπορείτε
άφοβα να ψήσετε τις βάσεις για καρφίτσα, κοκκαλάκια, μεταλλικά στοιχεία, χάντρες, καρφάκια και
οτιδήποτε άλλο, μαζί με τον πηλό στο φούρνο.
Δείτε τη δεύτερη σελίδα του παρακάτω αρχείου: http://www.metal.ntua.gr/uploads/3655/630/xMet_
Lect_3_MetalPropertiesPeriodicTable.pdf
Το υψηλό σημείο τήξης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που ορίζει ένα μέταλλο ως τέτοιο!
Δείτε και έναν πίνακα θερμοκρασιών:
http://www.engineeringtoolbox.com/melting-temperature-metals-d_860.html
Γυαλί
Μπορείτε να καλύψετε γυαλί με πολυμερή πηλό αλλά απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή γιατί το γυαλί είναι
ευαίσθητο σε απότομες αλλαγές της θερμοκρασίες και μπορεί να σπάσει. Φροντίστε να τοποθετήσετε
το γυαλί στο φούρνο όταν αυτός είναι ακόμα κρύος και επίσης αφήστε το να κρυώσει καλά στο φούρνο
πριν ανοίξετε την πόρτα. Κατά τα άλλα δεν πρέπει να έχετε πρόβλημα γιατί οι θερμοκρασίες που
μεταχειριζόμαστε είναι αρκετά χαμηλές.
Ξύλο
Ούτε το ξύλο δεν καίγεται στις θερμοκρασίες που ψήνουμε τον πηλό. Η θερμοκρασία αυτοανάφλεξης
του ξύλου είναι μεγαλύτερη των 250 C (συμφωνούν όλες οι πηγές σε αυτό). Υπάρχουν ξύλα που

20

© Γαβριέλα Σιμιγδαλά 2013

Μια ευγενική χορηγία του www.katopolyclay.gr

αναφλέγονται αν θερμανθούν επί 20 λεπτά στους 180 C αλλά και πάλι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε
αυτό το λάθος – ο πηλός σας θα έχει ήδη καεί και αποκλείεται να μην το καταλάβετε (βλ. «Προδιαγραφές
ασφαλείας»).
Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα με το ξύλο και αυτό είναι η υγρασία, που μπορεί να το κάνει να διασταλλεί
πολύ με αποτέλεσμα να ραγίσει τον πηλό με το οποίο το καλύψατε. Είναι καλύτερο να ψήσετε πρώτα μόνο
του στους 100 C το ξύλινο αντικείμενο που θέλετε να καλύψετε ώστε να στεγνώσει καλά και μετά να το
καλύψετε με πηλό.
Πηγές:
http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplmisc/rpt1464.pdf
http://www.doctorfire.com/wood_ign.pdf
http://www.alfatehniki.com/kiturami/lebetas-xylou-kf/technologia-tes-kauses-xylou
http://www.wfdt.teilar.gr/material/EDU_FILES/226_Didaktikes_simeivseis.pdf

Φωτογραφία μας από την
έκθεση Xeirotexnika 2013.
Ήμασταν το μόνο περίπτερο
που έκανε παρουσιάσεις
υλικών δύο ημέρες
ασταμάτητα- επί 12 ώρες
τη φορά.
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Αποθήκευση
• Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τους ανοιγμένους πηλούς μου;
Η καλύτερη λύση είναι να προμηθευτείτε πλαστικά κουτιά εργαλείων, πλαστικά τάπερ φαγητού ή
ακόμη και μεταλλικά κουτιά μπισκότων. Το καπάκι θα τους προστατεύσει από τον αέρα που θα τους
έκανε να σκληρύνουν πιο γρήγορα. Είναι καλή ιδέα να σχηματίζετε κυλίνδρους με τα χρώματά σας πριν
τα αποθηκεύσετε, έτσι θα είναι πιο εύκολο να τα ζεστάνετε όταν τα χρειαστείτε. (Δείτε «Πώς μπορώ να
ζεστάνω τον πηλό μου;», μέθοδος #2). Αποθηκεύστε τις ράβδους μιλεφιόρι με τον ίδιο τρόπο, όρθιες σε
κουτιά εργαλείων.
Προσοχή θέλει να μη βάλετε τον πηλό κοντά σε κάποια πηγή θερμότητας, όπως το καλοριφέρ ή κάπου
που να το βλέπει ο ήλιος. Αρχίζει να σκληραίνει μόνιμα στους 50 C και η διαδικασία είναι μη αντιστρέψιμη.
Επίσης ο πολ. πηλός αντιδράει με κάποια πλαστικά, όπως η μοκέτα, το φθηνό σελοφάν για τρόφιμα, το
πλαστικό που έχουν οι χάρακες. Αν δεν τον καθαρίσετε αμέσως θα αρχίσει να λιώνει και θα κολλήσει
μόνιμα σε αυτά τα πλαστικά.

• Ποια είναι η διάρκεια ζωής του υλικού;
O πολυμερής πηλός δεν έχει ημερομηνία λήξης σαν υλικό. Απλά σταδιακά σκληραίνει περισσότερο με
τον καιρό. Σίγουρα όμως θα μπορείτε να τον δουλέψετε σχετικά άνετα για τα επόμενα δύο χρόνια. Επίσης
πηλούς που έχουν σκληρύνει πολύ μπορείτε να τους επαναφέρετε. (Βλ. «Πώς μπορώ να ζεστάνω τον πηλό
μου;»)

• Πώς καθαρίζω επιφάνειες και εργαλεία;
Ο πολυμερής πηλός καθαρίζει με οινόπνευμα. Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε επιφάνειες με υγρά
μαντηλάκια που περιέχουν οινόπνευμα. Όσων αφορά στα χέρια αρκεί να τα πλύνετε με σαπούνι και νερό.
Το kato polyclay δεν ξεβάφει στα χέρια και έτσι δε χρειάζεται τίποτα παραπάνω.
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12) Φινίρισμα
• Πώς μπορώ να γυαλίσω τις δημιουργίες μου;
Η πρώτη σας σκέψη πιθανόν είναι «τι βερνίκι μου προτείνετε;». Πρέπει να τονίσουμε ότι το βερνίκι δεν
είναι απαραίτητο για να δώσετε ένα επαγγελματικό τελείωμα στις δημιουργίες σας. Οι περισσότεροι
επαγγελματίες δεν χρησιμοποιούν καθόλου βερνίκι και αυτό σχετίζεται επίσης με την υφή που έχει το
βερνίκι στο άγγιγμα• μοιάζει «πλαστικό» ενώ ο πολυμερής πηλός έχει αίσθηση πορσελάνης.
Είναι λογικό όμως να θέλετε να αφαιρέσετε δαχτυλιές,
χνούδια και μικρές ανωμαλίες από την επιφάνεια της
δημιουργίας σας και σίγουρα αυτό θα σας ξεχωρίσει από
τους ανταγωνιστές σας, εφόσον πουλάτε κοσμήματα.
Θα χρειαστείτε γυαλόχαρτα μετάλλου τραχύτητας
400,800,1000 και αν θέλετε ένα αποτέλεσμα καθρέφτη
ένα σετ σφουγγαράκια της micromesh, τραχύτητας 1500 –
12000. Ξεκινήστε να τρίβετε τη δημιουργία σας κάτω από
τη βρύση, χρησιμοποιώντας το 400αρι γυαλόχαρτο με κυκλικές κινήσεις. Περάστε επίσης σταδιακά με όλα
τα υπόλοιπα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί το κάθε γυαλόχαρτο σβήνει τις γρατζουνιές του προηγούμενου.
Η όλη διαδικασία δε θα πρέπει να σας πάρει κάτω από δέκα λεπτά και θα έχετε μία τέλεια γυαλισμένα
επιφάνεια που θα είναι πολύ ευχάριστη στο άγγιγμα.
Το βερνίκι δεν καλύπτει τις ατέλειες, ίσα ίσα τις τονίζει περισσότερο. Χρησιμοποιήστε βερνίκι μόνο αν
πραγματικά προτιμάτε την όψη που δίνει το βερνίκι. Τι βερνίκι είναι κατάλληλο;
Εδώ πρέπει να προσέχετε, καθότι τα περισσότερα βερνίκια αντιδρούν με τον πολ. πηλό. Αυτό σημαίνει
ότι ενώ μοιάζουν ότι στέγνωσαν σε 1-3 μήνες θα γίνουν κολλώδη μαζεύοντας χνούδια και σκόνη στην
επιφάνεια. Αν έχετε πουλήσει κιόλας το αντικείμενο, αυτό είναι πολύ κακό. Το μανόν για τα νύχια για
παράδειγμα αντιδράει σίγουρα με τον πηλό.
Ασφαλής επιλογή είναι το υγρό γυαλί. Αυτό είναι ένα διαφανές υλικό, δύο συστατικών, το οποίο σκληραίνει
σε 12 ώρες. Φροντίστε να καλύψετε το αντικείμενο όσο στεγνώνει για προστασία από τη σκόνη. Μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε το ειδικό βερνίκι της kato polyclay το οποίο στεγνώνει σε 20 λεπτά και είναι
εγγυημένα συμβατό με τον πολυμερή πηλό. Τέλος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό πολυμερή πηλό
(υγρό kato polyclay). Σε μία λεπτή στρώση απλά θα προστατεύσει την επιφάνεια (π.χ. αν την έχετε βάψει)
με ματ αποτέλεσμα. Σε μία πιο γενναία στρώση θα γίνει γυαλιστερό. Ψήνεται όπως και ο πολ. πηλός στο
φούρνο.

• Πώς αποφεύγω τις δαχτυλιές;
Επειδή το kato polyclay δε γίνεται ποτέ υπερβολικά μαλακό, οι δαχτυλιές, αν φαίνονται, είναι σχεδόν
αόρατες. Μπορείτε επίσης πριν το ψήσιμο να λειάνετε την επιφάνεια με τους εξής τρόπους:
1) Βρέξτε το ακροδάχτυλό σας με οινόπνευμα και χαϊδέψτε την επιφάνεια του πηλού
2) Τοποθετήστε ένα κομμάτι λαδόχαρτο στην επιφάνεια και με απαλές, κυκλικές κινήσεις του δαχτύλου
εξαφανίστε ό,τι ανωμαλίες νιώθετε να υπάρχουν στην επιφάνεια.
Αν σας βολεύει, μπορείτε να δουλεύετε και με γάντια λάτεξ, αλλά σίγουρα δεν έχετε την ίδια αίσθηση στα
ακροδάχτυλα όπως με γυμνό χέρι.
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13) Και τώρα;
• Αν φοβάμαι να ξεκινήσω;
Απλά ξεκινήστε να παίζετε με το υλικό και μη φοβάστε το αν κάτι θα σπάσει, καεί κτλ.
Είναι απλά αδύνατο να το αποφύγετε, κάποια στιγμή θα συμβούν και τα δύο• όλοι περνάμε από αυτό.
Το μόνο σίγουρο όταν ασχολείσαι με οτιδήποτε είναι ότι δε θα βγαίνουν όλα όπως τα θέλεις, απλά
αποδεχθείτε το και διασκέδαστε.
Πάντα έτρεμα πριν ξεκινήσω κάτι καινούριο μη συμβεί το ένα και το άλλο και το παράλλο, μέχρι που
συνειδητοποίησα ότι αυτή η λογική είναι λάθος. Αντί να φοβάσαι το μελλοντικό σου λάθος πολύ καλύτερη
τακτική είναι να το αποδέχεσαι εδώ και τώρα. Ναι, είναι αδιαμφισβήτητα σίγουρο ότι κάποια βλακεία θα κάνεις,
κάποιον πελάτη θα απογοητεύσεις, κάποια κιτς χρωματική παλέτα θα φτιάξεις, κάποιο εργαλείο θα χαλάσεις
κ.ο.κ.Όσο τελειομανείς και αν είμαστε, όλοι οι άνθρωποι τα θαλασσώνουμε πού και πού - ανεξαιρέτως. Όταν κάτι
προκύψει απλά κάνεις το καλύτερο που μπορείς να το διορθώσεις και μετά απλά περνάς στο επόμενο project.
Επίσης μην ξεχνάτε, όσο πιο πολλά αποτυχημένα πειράματα κάνουμε τόσο πιο πολύ οικειοποιούμαστε ένα
υλικό, τόσο πιο δικό μας το κάνουμε.
Και ο Picasso έλεγε κάτι που αγαπώ πολύ και ελπίζω να σας βοηθήσει:
"Πάντα κάνω πράγματα που δε μπορώ να κάνω. Μόνο έτσι φτάνω να τα κάνω."

• Με τι να αρχίσω;
Τι πιο εύκολο και όμορφο από ένα βραχιόλι ή κολιέ φτιαγμένο με χάντρες που αλλάζουν σταδιακά
χρώμα;
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Θα χρειαστείτε:
1) Ένα σετ κουπάτ της kemper
2) Δύο - τρία χρώματα του kato polyclay. Αυτά μπορούν να είναι: γαλάζιο, κίτρινο, κόκκινο. Ή ακόμη
πορτοκαλί και γαλάζιο (δείτε στην τέταρτη φωτογραφία τα αναπάντεχα χρώματα που προκύπτουν μεταξύ
αυτών των δύο). Ή ακόμη λευκό, μαύρο, και κάποιο άλλο χρώμα.
Θα σας δείξουμε το αποτέλεσμα της πρώτης επιλογής χρωμάτων, που παράγει και τις περισσότερες
διαφορετικές αποχρώσεις, σαν το ουράνιο τόξο.
1) Περάστε τα τρία χρώματα στο πάχος #1 της μακαρονομηχανής σας.
2) Κόψτε με το ίδιο μέγεθος κουπάτ κάθε χρώμα σε κομματάκια. Τώρα μετρήστε τα παρακάτω και κάντε
ένα μπαλάκι με τα κομματάκια:
7 γαλάζιο + 1 κίτρινο
6 γαλάζιο + 2 κίτρινο
5 γαλάζιο + 3 κίτρινο
….
1 γαλάζιο + 7 κίτρινο
Μετά:
7 κίτρινο + 1 κόκκινο
6 κίτρινο + 2 κόκκινο
….
1 κίτρινο+7 κόκκινο
Μετά:
7 γαλάζιο + 1 κόκκινο
6 γαλάζιο + 2 κόκκινο
5 γαλάζιο + 3 κόκκινο
….
1 γαλάζιο + 7 κόκκινο
Τώρα θα πρέπει να ανακατέψουμε το κάθε χρώμα. Περάστε το κάθε μπαλάκι από τη μακαρονομηχανή
σας μερικές φορές διπλώνοντας κάθε φορά. Τα νερά πρέπει να εξαφανιστούν εντελώς, θέλουμε ένα
ομοιόμορφο χρώμα. Προσέξτε μη χάσετε τη σειρά των χρωμάτων!
Τώρα που έχετε όοολα αυτά τα χρώματα, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε από αυτά
μικρές χαντρούλες. Κρατήστε το κομμάτι ανάμεσα στο δείκτη και τον αντίχειρα του αριστερού χεριού. Με
τον δείκτη και τον αντίχειρα του δεξιού χεριού περιστρέψτε το κομμάτι. Η κίνηση αυτή θα του δώσει το
σχήμα ασπιρίνης (πολύ κοντού κυλίνδρου). Επαναλάβετε με το κάθε χρώμα. Τώρα έχετε χαντρούλες από
όλα τα χρώματα. Μένει μόνο τα να τις τρυπήσετε.
Αυτό μπορείτε να το κάνετε πριν το ψήσιμο με μια βελόνα ή με τη μύτη ενός τρυπανιού, περιστρέφοντάς
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την με το χέρι. Μπορείτε επίσης να τρυπήσετε τις χάντρες μετά το ψήσιμο με τη βοήθεια ενός μικρού
ηλεκτρικού τρυπανιού. Περάστε τις χάντρες σε ελαστικό κορδόνι αν πρόκειται για βραχιόλι ή σε πετονιά
αν προτιμάτε να φτιάξετε ένα κολιέ.
Μην αποκαλύψετε σε κανέναν πώς το φτιάξατε! Αφήστε τους φίλους σας να θαυμάζουν τη δημιουργία σας
και να αναρωτιούνται ;)

Το ανακάτεμα χρωμάτων σας κίνησε την περιέργεια;
Υπάρχουν πολλές ακόμη χρωματικές συνταγές!

Θα βρείτε αυτή την εικόνα σε ψηφιακή μορφή εδώ:
http://gabrielasimigdala.com/xrwmatologio.jpg
Πώς το χρησιμοποιούμε;
Είναι απλό. Διαλέξτε ένα χρώμα που σας αρέσει. Θα δείτε ότι πάνω αναγράφει τρεις αριθμούς, όπως 1:5:0
Το πρώτο χρώμα αντιστοιχεί στην αναλογία μαύρου. Κόψτε λοιπόν ένα κομμάτι μαύρου με το κουπάτ,
όπως και παραπάνω.
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Ο δεύτερος αριθμός αντιστοιχεί στο χρώμα της στήλης. Περπατήστε με το δάχτυλο πάνω στη στήλη μέχρι
να βρείτε το τετραγωνάκι που έχει είτε λευκό είτε διακεκομένο περίγραμμα. Αν το περίγραμμα είναι λευκό
τότε το χρώμα της στήλης είναι κάποιο από τα χρώματα του πακέτου της kato polyclay. Αν το περίγραμμα
είναι διακεκομένο, τότε το χρώμα της στήλης είναι μία ανάμειξη χρωμάτων του πακέτου, και θα χρειαστεί
να αναμείξετε πρώτα αυτό. Για παράδειγμα μπορεί να είναι το ΤUR/GRN, 2:1. Aυτό σημαίνει ότι πρέπει να
ανακατέψουμε 2 μέρη τυρκουάζ (γαλάζιο) και 1 μέρος πράσινο (Green).
Eίστε μήπως περίεργοι τι θα συμβεί αν ανακατέψουμε και τα 153 χρώματα;
Τυμπανοκρουσίες....

Κι όμως το φτιάξαμε! Στη φωτογραφία δεξιά βλέπετε να το φοράει η Donna Kato.
Είναι διαθέσιμο και προς πώληση στο κατάστημά μας. Φυσικά με την απαραίτητη επιμονή μπορείτε τώρα
να το φτιάξετε και μόνοι σας!
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Θέλετε τώρα να φτιάξετε ένα πιο ολοκληρωμένο κόσμημα;

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο που σας δείχνει πώς να φτιάξετε αυτή τη μοναδική
καρδιά μενταγιόν. Δε θα το βρείτε πουθενά αλλού στο διαδίκτυο, το design και η
τεχνική λύση είναι αποκλειστικά δική μας και την προσφέρουμε επίσης εντελώς δωρεάν:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0YLs_yuKdRs#t=620s
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Τελειώσαμε; Όχι!
Υπάρχει και ένα ΔΕΥΤΕΡΟ εγχειρίδιο, επίσης εντελώς ΔΩΡΕΑΝ που περιέχει το πλήρες λεξιλόγιο
του πολυμερούς πηλού, όλες τις ορολογίες με την ετυμολογία, ταξινομημένες αλφαβητικά.
Ακολουθήστε απλά τον σύνδεσμο που λάβατε στο email σας και πατήστε απλά ένα like στη σελίδα μας.

Τέλος, εκτιμάμε πάντα τη γνώμη σας. Ρίξτε μια ματιά στα δύο εγχειρίδια και πείτε μας τη γνώμη σας ή τυχόν
απορίες σας. Αφήστε μας ένα σχόλιο στη σελίδα μας στο facebook, www.facebook.com/katopolyclay.gr
για άμεση επικοινωνία.
Σας ευχόμαστε μία υπέροχη, δημιουργική ημέρα!
φιλικά,
Γαβριέλα Σιμιγδαλά
www.katopolyclay.gr
www.gabrielasimigdala.com
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Σχετικά με τη συγγραφέα

Η Γαβριέλα Σιμιγδαλά είναι απόφοιτος Καλών Τεχνών με μεταπτυχιακό στη
χαρακτική και μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Ασχολείται
αποκλειστικά με τον πολυμερή πηλό από το 2010 και διδάσκει από το 2011. Είναι
η πρώτα δασκάλα πολυμερούς πηλού στην Ελλάδα και ιδρύτρια της Συντεχνίας
Πολυμερούς Πηλού Ελλάδος.

e-mail : gab.simigdala@hotmail.com
site: www.gabrielasimigdala.com

