Toepassing NP211
Te gebruiken als ovenplaatbeschermer, als laag
tussen keramiek (bijvoorbeeld een deksel en
een dekselrand) als lossend bestanddeel
bij gebruik van slibs, kleurpigmenten en
engobes. Gebruik bij randen en voetjes
in de keramiek ter voorkoming van vastToepassing NP211
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Werkwijze NP211 als ovenplaatbeschermer
Goed roeren en in 3 tot 6 lagen met een brede
zachte kwast aanbrengen op de ovenplaat.
Lagen tussendoor goed laten drogen. 3 lagen
bij minimaal glazuurverlies, 6 lagen bij zwaar
glazuurverlies. Het beste is de ovenplaat
1 x zonder bedekking te stoken voor goede
Werkwijze
NP211
ovenplaatbeschermer
hechting
vanals
de laag
ovenplaatbeschermer.
Goed roeren en in 3 tot 6 lagen met een brede zachte kw
ovenplaat.
Lagen tussendoor
goed laten drogen. 3 lage
Werkwijze
NP211 als keramiekbeschermer
verlies,Tussen
6 lagenbijvoorbeeld
bij zwaar glazuurverlies.
Het beste is de
deksel en dekselrand
bedekking
stoken
voor goede
van
de laag o
of optede
onderkant
voetjeshechting
een dunne
laag
aanbrengen. Goed laten drogen alvorens
Werkwijze
NP211
keramiekbeschermer
te stoken.
Naals
indroging
met water te verTussendunnen.
bijvoorbeeld
deksel
dekselrand
of op de ond
Kwasten
met en
water
uitspoelen.
laag aanbrengen.
Goedtijdens
laten drogen
Niet eten/drinken
gebruik.alvorens
Handente stoken
te verdunnen.
metenwater
Niet eten
na gebruikKwasten
met water
zeep uitspoelen.
wassen.
Handen
na gebruik
met water
en zeep wassen.
Potrand,
dekselrand
en inlegdeksel
goed Potrand
deksel
goed schoonmaken
alvorens
pot te sluiten.
schoonmaken
alvorens pot
te sluiten.

Keramiek en
Ovenplaat
Keramiek en
Ovenplaat
Beschermer
Beschermer
NP211

NP211

500
500 ml, gedistribueerd door Keramisch Centrum
Gedistribueerd door Keramisch Centrum Nederland.

