
 

 

 

 

Porselein uit de Magnetron? 

 

 

Met de komst van de micro en mini oven is de noodzaak van een speciale  

Porselein oven voorbij. 

Geen dure investering, geen dag wachten op het resultaat. 

Het is sneller en voordeliger. 

 

Binnen een zeer korte periode kunt u uw werk branden en na 

een korte afkoelperiode is uw werk klaar. 

De tijdsbesparing is evident als ook de investering. 

 

Benodigdheden:  Een oude magnetron (dit i.v.m. de loodhoudende glazuren en lusters) 

            Micro oven (zie afbeelding 1.a)  

 
Met medewerking van Mevr. Marianne Zonneveld hebben we de oven getest en de 

resultaten mogen er zeker zijn, Marianne heeft een beschrijving gemaakt hoe te werken 

met de oven. 

 

Een goede ontwikkeling, vooral omdat de mogelijkheid wordt geboden om vanuit huis en 

op de momenten dat het u uitkomt de geschilderde voorwerpen te branden. 

Men is nog bezig een bordvorm te ontwikkkelen maar deze zal niet eerder verschijnen 

dan eind 2009. 

Voor meer informatie: www.keramikos.eu  we sturen u graag onze bescheiden!! 

 

De ovens zijn te verkrijgen bij Keramikos en kosten resp. € 75,00 en € 95,00 incl btw 

 

 

 

 

 

 

http://www.keramikos.eu/


 

Werkwijze Micro-oven Porseleinschilderen Magnetron 800 Watt 

 

Het is mogelijk om zonder keramiekoven in de magnetron unieke 

porseleinen broches en hangers te maken. 

 
Heeft u een magnetron met meer Watt dan zet u hem minder minuten aan. 

Heeft u een magnetron met minder Watt dan duurt het proces langer, dus meer minuten 

branden. U kunt het beste eerst het aantal minuten uitproberen voor een goed resultaat. 

Schrijf steeds op wat u doet, zodat u het later na kunt kijken. 

 

Belangrijk: Gebruik een magnetron die niet voor voedsel 

gebruikt wordt!!  

 
Opglazuur : Meng de opglazuur met RCP-mahlmedium + hulpmedium tot een 

vloeiend schilderbare massa of meng het met een daarvoor bestemde olie. 

Aanbrengen met penseel en branden op 800 º. 

Dat wil zeggen bij een magnetron van 800 Watt – 6 a 7 minuten.  

Een paar minuten af laten koelen, uit de magnetron halen en wachten met openen tot de 

oven is afgekoeld. Meestal duurt dit ca. 30 minuten. 

 

Goud en Platina: Goed schudden. Breng het zorgvuldig aan met penseel of bij fijner 

werk met de pen. Laten drogen, dit kan prima met behulp van de fohn. Branden op 800º. 

6 minuten volstaat.  

Let op! In verband met de rook die kan neerslaan op de verf, altijd de oven tot 400º op 

een kier zetten en daarna sluiten. Ventileer de ruimte waarin u werkt. 

 

Luster  : Breng de luster ruim aan zodat het kan vloeien. Je kunt het ook 

aanbrengen met een depper. Het resultaat is dan glanzend maar effen. Door op de 

aangedroogde luster een craqueleermiddel aan te brengen, krijgt u een craquelé-effect. 

Laat het drogen. Branden op 800º in een geventileerde ruimte en tot 400 º de oven open 

houden i.v.m. de dampen. 

 

Reliëf  : Reliëfpoeder aanmaken met RCP-mahlmedium. Opbrengen met een 

spatel of met een penseel.  Goed laten drogen. (1  à  2 dagen) Als de reliëf niet droog 

genoeg is zal het eraf springen. Branden op 800º. Op de reliëf kunt u alle 

schildertechnieken toepassen. 

 

Glasfiber ; Knip een stuk glasfiber uit een lap of trek er wat draden uit. Meng 

Kristaleislijm met terpentine en breng dit aan met een penseel op het porselein. Druk het 

glasfiber erin. Ga er dan nogmaals met kristaleislijm overheen. Branden op ca. 960º. 

Dus een magnetron van 800 Watt ongeveer 8 minuten aanzetten. 

 



 

 

Glaskralen : Kleine glaskralen van ca. 4 mm. Met Kristaleislijm vermengt met 

terpentine op het porselein lijmen. Branden op ca. 900º. Dus een magnetron van 800 Watt 

ca. 8 minuten aanzetten  

Is het glasfiber of zijn de kralen niet gesmolten, dan per ½ minuut het aantal minuten 

opvoeren. 

 

Allerlei materialen kunnen natuurlijk gewoon op het beschilderde porselein gelijmd 

worden.  

 

De ophanging van de broches is soms een probleem. Een goede ophanging kan zelf 

gemaakt worden door op  een dun koperplaatje, een koperen latje van ca. 6 mm. te lijmen 

en dit aan de bovenkant rond te buigen. Deze materialen zijn meestal verkrijgbaar bij 

modelbouwzaken. 

 

Het koperen plaatje lijmt u op het porselein met een Bison Kombi Turbo-lijm. 

Ook kunt u bij een kralenwinkel kant en klare ophangingen kopen. 

 

U heeft voor een leuke halsketting een ophanging en een bandje met sluiting nodig. 

Dit is te koop in een winkel waar met sierraden verkoopt. Als u dit vaker doet wilt u 

waarschijnlijk uw eigen halsbandjes maken. 

 

 

 

 

 

 


