
CALMIX med PIGMENT

Marias medium!
Där experimentlustan finns kommer de 
sköna skapelserna fram. Med färgpig-
ment i Calmix får Maria den diskreta form-
massan att lysa! Maria är högaktuell med 
två utställningar under juni.  Sid. 3

N U M M E R   T J  U G O E T T

Otrolig detalrikedom och outsinlig fantasi 
präglar Mikaelas verk som blir konstnär-
liga kombinationer och vackra virrvarr av 
sköna...

DETALJER!
På sid 4 hittar du också webbadresser till 
hennes videoklipp med tips och råd!



OM MIN DYRE Chef redan börjar vädra semesterluft, vet 
jag inte, men han har varit i full gång med att lasta in nya 
produkter i firman. Detta för att jag ska få full sysslesätt-
ning under hela sommaren! Nya silikoner är på gång och 
bör komma under sommaren och under ”Nya produkter” 
på www.kinn.com, finns redan en del nykomlingar:

Bland dessa nyheter kan man nu hitta en intres-
sant epoxi-glasfiber-blandning som kan ha många 
användningsområden. För att förenkla och snabba 
på procedurerna med formkappor kring silikonfor-
mar t.ex. Pastan är hanterbara under halvannan 
timme och är avformningsbar efter ett dygn. Upp till 
40 mm tjocklek kan du lägga på utan problem.
EpoxiFiber blir stenhård och enormt stark. Den här 
produkten bör passa alla som bygger dioraman  eller 
modellandskap också! 

Ett annat epoxiharts, TRD 50 Excellens, har en formula 
som gör det ”självavluftande” och alltså lättare att få bub-
belfri. Hög transparens och mycket god UV-beständighet. 
Något för veteranbilsentusiasten? Genom att modifiera 
blandningen kan hårdheten påverkas. Doseringen 100:50 
ger hårdast resultat - något som kan vara lämpligt till 
bordsskivan eller bardisken?

TRD 50 Excellens
Storpack, 10 kg 2188:- inkl. moms.

EpoxiFiber 100
Storpack, 10 + 1,4 kg 2000:- inkl. moms.

Sen är det ju så att Kinn har kvar de de ”gamla” kära 
produkterna också. Mycket passar just sommartiden, med 
kommande ledigheter. Blir vädret som vi vill finns mycket 
att göra utomhus: Gjuta i betong eller skulptera i täljsten 
och alabaster till exempel. Vi på Kinn.com kommer som 
vanligt att göra vårt bästa att tillhandahålla såväl produk-
terna som de goda råden.

Nu följer ett par inspirationssidor!

IMPERATOR CALIGULATUS
MAXIMUS



BULLETINEN
FORTSÄTTER

...har utvecklat gjutmaterialet Calmix, som är ett cementliknande 
material men med snabbare härdning. Detta har en sandfärgad 
ton i sig själv men Maria Eriksson har experimenterat med till-
satser av pigment och fått fram starka, mättade färger som ger 
en fantastisk varm klang åt figurerna. Från det modellerade origi-
nalet går proceduren via två-delad silikonform och gjutning mot 

de vackra slutresultaten. Maria är högaktuell med 
utställningar i Skulpturparken den 1 juni och i Rod-
darhuset från den 15 juni. Båda i Vaxholm. Se 
www.roddarhuset.se. De har även en Facebook-
sida som heter Roddarhuset. Vill du meddela/prata 
konst med Maria nås hon på: 200fyra@gmail.com  
och via www.200fyra.com.  

CALMIX
Blanda 3 delar Calmix-pulver i 1 del vatten. Rör 
lugnt men noga. Hanteringstiden är omkring 10 
minuter så du behöver inte stressa. Gjut i flexibel 
form av latex, silikon eller Vinamold. Avformnings-
tiden är 3 timmar vid 20°C.
Innan du låter Calmix ligga i vatten under lång tid, 
måste den torka i 2 veckor. Detta om du tänker 
skapa en fontän, 
fågelbad eller lik-
nande.

Calmix 1 kg 67:-  5 kg 272:-

”Vila”. 
Maria Eriksson.

Tixotrop och silikonolja
Man skulle kunna kalla detn ”förtjock-
ningsmedel, men tixotropen som vi säljer 
är en produkt som får silikonet att sluta 
rinna. Detta är en bra sak när man arbe-
tar med silikonet på sluttande eller verti-
kala plan. Med en 2-procentig tillsats av 
detta vackert blå ämne kan man breda på 
silikonet som en pasta över originalet – 
och där stannar det!

Vill man tvärtom att silikonet ska rinna 
lättare och hitta in i skrymslen och vrår, 
samt lättare släppa ifrån sig eventuella 
luftbubblor, kan man istället tillsätta lite 
silikonolja. Vid färgning av silikonet kan 
det också vara lämpligt att först blanda 
upp pigmenten i lite silikonolja, för att 
sedan mixa med silikonet. 
De här båda tillsatserna pasar till RTV 
151, RTV 181 och RTV 70.

Maria



Plasticréte
Ett användarvänligt akrylharts, lukt- och 
giftfritt, snabbhärdar till ett hårt, vitt material 
som är lätt att efterbearbeta (slipa, såga 
borra mm.) Ytan blir matt till halvmatt och 
ger bra fäste för målning. 

1,5 kg  229:-   7,5 kg  1040:-

Mikaela
”Jag ville bara säga att jag älskar eran webshop! ”
Så skriver Mikaela och värmer våra hjärtan här på Kinn.com. 
Hon fortsätter: 
”Jag är storförtjust i att skapa små dekorationer och bygga 
formar och jag handlar allt hos er. Jag tycker också om att jobba 
med molera (polymerclay) och undrar om ni har något liknande 
i er butik, eller om ni har möjlighet att ta hem. Den måste vara 
ugnshärdande och inte lufttorkande.”
Vi föreslår Super Sculpey, eftersom vi tyvärr inte kan bistå med 
Fimo. Men Super Sculpey är ingen dålig ersättare. 
”Jag skickar med några foton samt länk till youtube där jag 
använt era material. Alla dekorationer inkl ögat är gjort från er 
resin. Det sista fotot är byggt i molera, men ögat är skapat i 
resin. /Mikaela”.

Denna konstnärinna tycks inte bara ha en flödande kreativitet 
och en glödande lust för skapande. Mikaela har också ett didak-
tiskt sinne och har flera inspirerande och vägledande klipp på 
Youtube: (Kopiera adressraderna och klistra in i webbläsaren.)
http://www.youtube.com/watch?v=5j6t9YFJiyU
http://www.youtube.com/watch?v=HuU1Ye7566Y

Och för mer inspiration, tips och råd finns också bloggen:
http://pysselterapiochlivsgladje.blogspot.se/

Plasticrétetips från Mikaelas Videoklipp:
Har du svårt att få Plasticréten klumpfri? Prova att blanda lite 
vatten i pulvret och rör till en tjock gröt, innan du tillsätter den 
ytande komponenten. Du får en jämn och n gjutmassa som 
inte tycks tappa någon av alla sina goda egenskaper.

www.Kinn.com – Din materialleverantör i alla väder, året runt! 


