
INSTRUKCIJOS

kaip naudoti Silverdesign MPMix

Sidabro mišinys Silverdesign MPMix – tai milteliai, kuriuos 
sumaišius su vandeniu, yra gaunama panaši į molį tekstūra, kuri 
naudojama sidabro gaminių, kurių grynumas yra 99,99 %, 
gamybai.

Šiuos sausus sidabro miltelius galima saugoti neribotą laiką ir 
nesijaudinti dėl to, kad jie gali sudžiūti ar sukietėti.
Jūs galite sumaišyti didesnį ar mažesnį šio molio kiekį, patys 
pasirinkdami tą kiekį, kuris jums bus reikalingas pagaminti konkretų 
gaminį. 

Medžiagos ir sidabro papuošalų gamybai reikalinga veiksmų seka. 
Tam, kad pasiruoštumėte 5 gramus medžiagos, jums reikės: 
nedidelio stiklinio indo, 
plastikinio šaukštelio 
ir 3 ml švirkšto be adatos su distiliuotu vandeniu. 

Paruošti 5 gramams molio jums reikės nuo 1,5 iki 1,8 ml distiliuoto 
vandens ir lašo augalinio aliejaus pirštams suvilgyti.

Paimkite 5 gramus miltelių ir suberkite juos į stiklinį indą. Pritraukite 
į švirkštą 1,5 ml distiliuoto vandens. Į indą su milteliais sulašinkite 1 
ml distiliuoto vandens ir sumaišykite, naudodami plastikinį 
šaukštelį.

SVARBU NEPRIPILTI PER DAUG VANDENS. 
Šiuo metu milteliai ims lipti į vientisą masę. Vėliau po vieną lašą 
pridėkite vandens, švirkštą naudodami kaip pipetę.



Kai visi milteliai sulimpa į vientisą masę ir įgauna branduolio formą, 
pirštais sulipdykite molinį rutuliuką, bet prieš tai pirštų galiukus 
būtina sutepti lašu aliejaus.

Jei branduolys atrodo per daug sausas, įlašinkite vieną, bet ne 
daugiau kaip vieną lašą vandens. Šį žingsnį galima pakartoti keletą 
kartų, kol branduolys taps minkštas ir elastingas. Nuo per didelio 
vandens kiekio molis tampa lipnus, todėl šiuo atveju galite pridėti 
nedidelį kiekį miltelių.

SVARBU: ant jūsų pirštų galų neturi būti per daug aliejaus. 
Proceso metu iš branduolio suformuotu rutuliuku nuvalykite miltelių 
likučius nuo indo kraštų, indas turi likti švarus.

Jei tarp pirštų suspaudus rutuliuką jo kraštuose nesusiformuoja 
įtrūkimai, vadinasi molis yra paruoštas meno kūrinių gamybai. 
Medžiaga neturi lipti prie formos, todėl formą rekomenduojama 
papudruoti bulvių krakmolu.

Dabar jūs turite maždaug 3 minutes laiko papuošalo sukūrimui, kol 
medžiaga nesustingo. Sukurtą papuošalą džiovinkite ant USB 
kavos puodelio šildytuvo ne mažiau kaip 30 minučių arba kambario 
temperatūroje 24 valandas. 

Išdegimui naudokite virtuvinę dujinę viryklę, degdami 3 minutes po 
to, kai išdega rišančioji medžiaga. Atvėsinkite šaltame vandenyje, 
tonuokite, pjaustykite, šlifuokite. 

Jei ant gaminio susiformavo įtrūkimas, išdegtą arba neišdegtą 
gaminį ištepkite grietinėlės konsistencijos moliu, išdžiovinkite ir 
išdekite dar kartą. Įtrūkimo vieta bus užpildyta.

Gamintojas: Damberga dizaino studija SIA
Saulkrasti, Latvia

Laikyti sausoje vietoje. Šiuos sausus sidabro miltelius galima saugoti 
neribotą laiką.

Suaugusiesiems ir vaikams 12 + pagal suaugusiųjų priežiūrą.
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