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Scumble by Artisan Enhancements®

Scumble er et gennemsigtigt farvetoningsegnet glasurlignende middel med en lang
fikseringstid. Scumble er skabt til blanding med farvetonere (f.eks. Mixol farver), kalkeller ler-/mineralholdige malingstyper. Scumble kan bruges som et traditionelt
glasurmiddel.
__________________________________________________________________
Anbefalet brug:

Scumble er fremstillet til anvendelse på møbler, opbevaringsmøbler og vægge, som er
korrekt grundet.
Påføring af Scumble:

Ideel til malede forseglede overflader. Hvis Scumble glasur skal påføres en overflade
malet med en vandbaseret kalk- eller ler-/mineralholdig maling, bør overfladen forsegles
før påbegyndelse af glasurprocessen. Det anbefales at påføre et tyndt lag Clear
Topcoat Sealer by Artisan Enhancements® for at skabe en forseglet barriere og en
overflade, der er behagelig og nem at arbejde med. Påfør den farvede Scumble glasur
den malede forseglede overflade med en pensel eller rulle. Vent ca. 2-5 minutter
(afhængig af det ønskede resultat), begynd derefter at tørre den overskydende Scumble
glasur af med en fugtig Sea Wool Sponge by Artisan Enhancements®, klud eller klæde
fri for fnug og maling. Perioden mellem påføring af glasur og aftørring af overskydende
Scumble glasur afhænger af farvedybden i det ønskede færdige look. Jo længere
glasuren forbliver på overfladen, før den fjernes, jo mere farve forbliver på den malede
forseglede overflade. Når det ønskede look er opnået og fuldstændig tørt (lad tørre
natten over hvis muligt),forsegl med enten Clear Topcoat Sealer by Artisan
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Enhancements®, Clear Finish by Artisan Enhancements® eller blød voks. Følg
anbefalingerne for Clear Topcoat Sealers, Clear Finishs eller voks' hærdningstider før
ibrugtagning.
Fikseringstid og farvetoning:

"Fikseringstid" betyder den tid et produkt kan være udsat for luft, før det tørrer. Scumble
har en lang fikseringstid på ca. 20 minutter. Scumble giver brugeren større fleksibilitet til
at håndtere eller aftørre produktet, mens det ønskede resultat skabes og bearbejdes.
Scumble er et gennemsigtigt basismiddel, der gør det muligt nemt at farvetone det fra
lyse til mørke farver. Omrør Scumble grundigt før farvetoning påbegyndes. Tag
Scumble-basen med til farvehandleren, og lad ham blande farven. Gør-det-selv farvet
Scumble glasur opnås nemt ved at blande Scumble med en vandbaseret kalk- eller ler/mineralholdig maling, f.eks. Chalk Paint®. For at farvetone Scumble med kalk- eller ler/mineralholdig maling begyndes med forholdet 1:3 (1 del maling til 3 dele Scumble).
Scumble er også fremstillet til at kunne blandes med andre farvetonere, f,eks. Mixol
farver. Omrør blandingen grundigt for at blande produkterne fuldstændigt. Omrør den
farvede Scumble-blanding før, under og efter hver påføring. Test blandingen på et
mindre område for at afgøre, om mere Scumble skal tilsættes for at opnå en lysere
glasur, eller om mere maling skal tilsættes for at opnå en mørkere glasur.
Eksperimenter med forholdet mellem maling og Scumble, indtil den ønskede farve og
opalisering opnås.
OBS:

Det anbefales altid at lave en prøve for at afgøre forholdet på den farvetonede Scumble
glasurblanding i "opskriften" og for at afgøre, hvor længe glasuren skal sidde på den
malede forseglede overflade.
Nyttige tips: Hvad skal jeg gøre, hvis Scumble bliver tykkere, mens jeg
arbejder?

Når Scumble sætter sig, begynder den at blive tykkere, idet den udsættes for luft. Den
tykkere blanding vil ikke gå ud over det færdige resultat, men ønskes en tyndere
blanding, tilsæt da blot blandingen mere Scumble.
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Rengøring og opbevaring: Nem rengøring med vand og sæbe. Luk beholderen tæt.

Udsæt ikke beholderen for frost, direkte sollys eller ekstrem varme. Påfør ikke produktet,
hvis luft- og overfladetemperatur er under 10oC.
Yderligere information og inspiration:
http://artisanenhancements.com/blog/
http://www.pinterest.com/artisanenhance/scumble-glaze-by-artisanenhancements/
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