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CERAMICA COLLET S.A. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

COLORPLUS® естествена цветна глина без изпичане

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА

Естествена цветна глина, самовтвърдяваща се. Няма нужда от изпичане. След като
изсъхне, тя придобива висока твърдост, сила и здравина, както при глината, която се пече
("студена керамика”).

Налична е в 12 различни цвята: бяло, жълто, оранжево, розово, червено, кафяво, светло
зелено, зелено, светло синьо, синьо, лилаво и черно. Цветовете могат да смесват; затова
лесно могат да бъдат получени неограничени нюанси.

Предлага се в 3 размера: 75гр., 500гр. и 1.5кг. Разфасовката от 75гр. налична във всички
цветове, е идеална за оцветяване на малки изделия и за смесване с цел
получаване на различни цветове. Разфасовките от 500гр и от 1.5кг са налични в 6
цвята (бяло, жълто, червено, зелено, синьо и черно) и са по-изгодни за професионална
употреба или за употреба в училище.

Материалът е подходящ за развитието на творческите умения и възприемане (изразяване
чрез пластика). Глината е подходяща за деца (над 3 години ), като това е уникален материал,
идеален за занаяти и професионални творчески изкуства, защото може да се използва като
заместител на класическата керамика ("студена керамика"). Той е подходящ материал за
украса в дома.

Тя има много добра гъвкавост и е подходяща за моделиране. Нейните природни глинени
съставки дават отлична гъвкавост на полученото изделие, а наличието на естествени
целулозни фибри гарантира сигурно съхнене, без пукнатини и цепнатини, дори и при по-
големи детайли.

На допир, тя има гладка и фина текстура, която позволява моделирането на много фини
детайли .
Може да бъде моделирана с калъпи, а също така и на грънчарското колело.

Лесно се почиства с вода и кърпа. С влажна кърпа лесно се премахват всякакви остатъци от
продукта,  от всички повърхности и мебели.

Няма аромат.

След като изсъхне, глината може да бъде боядисана или лакирана, с всякакъв вид боя или
лак. Също може да се полира, да бъде издълбана или пробита.

Продуктът отговаря на Европейската наредба EN-71 и на Американската наредба (има печат от
AP (Approved Product) за нетоксичен и безопасен продукт). Глината ще остане неизменена за
най-малко 2 години, ако се съхранява в оригиналната й опаковка.

Сравнителни характеристики

В сравнение с естествените керамични глини, COLORPLUS® се предлага в приятни и ярки
цветове и не се нуждае от изпичане. След като изсъхне, изделието става много здраво и може
да бъде боядисано или лакирано. Тази глина позволява направата на предмети с трудно
съхнене, без да се получават пукнатини и цепнатини при изсушаването.

В сравнение с естествената глина PLUS®, COLORPLUS® се предлага в по-ярки цветове и
има по-широка цветова гама (12). Белият цвят на COLORPLUS® е чисто бял, което
позволява, при смесването с други цветове, получаването на безброй нюанси на
оживени и ярки цветове След като изсъхне, изделието е по-здраво и твърдо, което е
причината тази глина да е по-подходяща за употреба в занятчийството и в
професионалните творчески изкуства.
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В сравнение с други глини, които изсъхват без изпичане COLORPLUS® е съставена от
минерали и естествени глини, с пластичност, която се забелязва при допир, но най-вече се
разпознава по липсата на тежка миризма, характерна за синтетичните глини за моделиране.
За разлика от други търговски глини, COLORPLUS® може да се обработва на грънчарското
колело, като се гарантират дълготрайни и убедителни резултати след изсъхването („студена
керамика”). Подходяща е и за интериорни декорации. (“home dеco”).

Общи указания и начин на употреба

НАЧИН НА УПОТРЕБА

▪ Препоръчва се глината COLORPLUS® да се меси, преди да работите с нея.
▪ Ако по време на моделиране, глината изгуби своята пластичност, достатъчно е да

намокрите леко ръцете си .
▪ Глината се оформя лесно, ако се използват подходящите инструменти. Тя може също

така да се моделира с калъпи (препоръчваме гипсови калъпи) и да се обрабова на
грънчарското колело.

▪ Цветовете лесно се смесват с ръце.
▪ При случай, че използвате различни цветове за едно изделие, е препоръчително да

измиете ръцете си след употребата на всеки цвят.
▪ За да съедините две различни парчета глина, ги маркирайте с помощта на шпатула или

матрица, и след това, с помощта на четка за рисуване, ги овлажнете с шликер (глина,
предварително смесена с вода до получаването на течна консистенция). Когато парчетата
се съединят, така че да образуват ъгъл, за да ги залепите, е по-добре да направите тъкна
лента от глина и с помощта на шпатула да натиснете и оформете ъгъла.

▪ За съединяването на две сухи парчета може да бъде използвано стандартно лепило. Не
се препоръчва слепването на сухо парче с влажно такова, защото лепилото няма да
издържи, тъй като влажното парче се свива, докато съхне.

▪ За изглаждане и полиране на повърхности, използвайте влажна гъба, за да постигнете
най-добър резултат.

▪ Най-добрите резултати се получават върху тънки стени или втвърдени обекти.
▪ За моделиране на кухи елементи, могат да бъдат използвани гъвкави или твърди опори.

Ако глината се използва върху твърди повърхности (от метал, пластмаса или
дърво), се препоръчва повърхността да бъде покрита с лист хартия или плат, за
да се подпомогне свиването на глината по време на сушене и да се избегне
появата на пукнатини и цепнатини

КАК ДА Я СЪХРАНИМ

▪ След отварянето на опаковката, глината COLORPLUS® трябва да бъде опакована в
найлон, за да се запази.

▪ Тъй като съдържа малко влажност, тя може да бъде възстановена чрез опаковане във
влажен плат.

▪ При прекъсване на работа с глината я покрийте с найлон или влажна кърпа.

Съхранявайте глината на хладно място и избягвайте високи температури.
Да не се съхранява при температури по-ниски от 0ºC (32º F), тъй като при замръзване,
тя губи своите свойства.

СУШЕНЕ

▪ След направата на изделието, го оставете да съхне на непроменлива температура, като
отбягвате източници на пряка топлина и въздушни течения. По-дъглото време за
съхнене позволява да се избегне появата на пукнатини и цепнатини при по-големите
парчета.

▪ За много големи или втвърдени парчета е препоръчително да се забави съхненето, като се
покрие изделието с найлон, оставяйки малък отвор, за да се забави изветрянето на
влажността.

▪ Парчетата, които са изцяло плоски трябва да бъдат затиснати с плоска тежест, докато се
сушат. Това ще се предотврати деформация на изделието, както и появата на пукнатини от
вътрешната страна, които се появяват при по-бързо сушене.

▪ Твърдостта и максималната устойчивост се получават след сушене при стайна
температура от 2 до 5 дни

▪ Твърдостта може да бъде подсилена допълнително, като изсушаването се завърши в
домашна фурна при температура между 100ºC и 110ºC (180-200°F).
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Докато се изсушава, глината COLORPLUS® се свива. Колкото повече вода се
съдържа в глината, толкова повече тя се свива по време на сущене. Когато се
моделират парчета с голям размер или предмети с трудно сушене, се
препоръчва, преди моделиране, глината да се остави известно време да съхне,
след което да се хомогенизира чрез месене.

ЗАВЪРШЕНОСТ И ДЕКОРАЦИЯ

▪ След като изсъхне, продуктът може да се полира, издълбава или продупчи, преди да бъде
боядисан

▪ Може да бъде украсен с всякакъв вид бои, с молив или маркер.
▪ Тъй като повърхността не е пореста, един слой боя е достатъчен, за да се добие цялата

яркост на цвета.
▪ Може също така да се лакира. Лакирането се препоръчва за да се подчертае цвета на

глината. Използването на лак осигурява по-голяма трайност и позволява лесно
почистване.

Глината COLORPLUS® не е водоустойчива. Тя не трябва да се използва за
продукти, които ще съдържат вода, освен ако не са защитени с водоустойчив
продукт.


