
Juhend Toormaterjal ehete valmistamiseks

Silverdesign MPMix

Silver Design hõbe on hõbedast pulber, mis veega segades 
moodustab savisarnase massi. Pulber on mõeldud puhtast, 99,99 
protsendilisest hõbedast ehete valmistamiseks. 

Võite valmis segada suurema või väiksema hõbedasegu, just teie 
projekti jaoks vajaliku koguse. Kuiva hõbepulbri võite julgelt 
säilitada määramatu aja, see ei kuiva ega muutu tahkeks massiks. 

Toormaterjal hõbeehete valmistamiseks.
5 grammi valmissegamiseks on vaja:
väikesemõõdulist klaaskausikest
plastmasslusikat või
puupulgake (näiteks millega segatakse joogis suhkrut)
3 ml ilma nõelata süstalt
destilleeritud vett

Arvestage välja oma töö jaoks vajalik kogus pulbrit. Pange see 
väikesesse kaussi ja lisage vähehaaval pipetiga vett.
Segage, jätkake vee lisamist samal ajal segades, kuni saate 
ühtlase, märja savikonsistentsiga massi. 
5 grammi hõbedaseguks jaoks on vaja 1,5 kuni 1,8 ml destilleeritud 
vett, tilk taimeõli sõrmeotstele määrimiseks.
Võtke 5 grammi pulbrit ja puistage see klaaskaussi. 
Täitke süstal destilleeritud veega. 
Vaja on 1,5 ml destilleeritud vett. Tilgutage kausikesse, pulbrisse 1 
ml destilleeritud vett. 
Segage, kasutades plastmasslusikat või puupulgakest.
TÄHTIS ON MITTE LISADA LIIGA PALJU VETT! 
Veega kokkupuutel hakkab pulber nüüd savisarnaseks massiks 
muutuma. 
Edaspidi tuleb vett lisada tilgakaupa, süstalt pipetina kasutades.



Kui pulber on veega segunedes savisarnaseks massiks muutunud 
ja kuulikesekujulise vormi saanud, voolige savikuulikest 
sõrmedega, kuid enne seda määrige sõrmeotsad taimeõliga kokku. 
TÄHTIS on sõrmedele mitte liiga palju õli määrida!
Kui kuulike tundub liiga kuiv olevat, lisage üks, kuid mitte rohkem, 
kui üks tilk vett. Seda võib korrata mitu korda, kuni kuulike muutub 
pehmeks ja elastseks. Liiga suur veekogus muudab savi 
kleepuvaks, kuid sel juhul võite lisada vähese koguse pulbrit.

Kui sõrmede vahel pigistades savipallikese servadesse pragusid ei 
teki, on savi valmis kunstiteose loomiseks.
 
Materjal ei tohi vormi külge kleepuda, seetõttu on soovitatav vorm 
kartulijahuga puuderdada. Protsessi käigus puhastab pallike 
kausikese ääred pulbrist ja kausike saab puhtaks.Nüüd on ehte 
valmistamiseks aega ligikaudu 3 minutit, peate selle valmis jõudma 
enne, kui materjal ära kuivab. 

Valmis ehet kuivatage USB kohvikruusisoojendajal vähemalt 30 
minutit või toatemperatuuril 24 tundi.  

Ehte eeltöötlus: jahutage külmas vees, toonige, viilige ja lihvige 
vastavalt soovile.

Põletamiseks kasutage köögigaasipõletit, põletage veel 3 minutit 
pärast sidusaine ärapõlemist. 

Juhul kui tootesse on tekkinud pragu, määrige põletatud või 
põletamata toode kokku koorekonsistentsile vastava saviga, 
kuivatage ja põletage veelkord. Pragu kaob.

Ehte lõpptöötlus: jahutage külmas vees, toonige, viilige või lihvige 
kui on veel vaja viimstleda.

Tootja: Damberga dizaina studija SIA
Saulkrasti, Läti

Hoida kuivas kohas. Pulbri ladustamise aeg on piiramatu.
Materjal on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutel ja alla 12-
aastastel lastel täiskasvanu järelevalve all.

www.silverdesign.eu


