
Vi på Kinn.com önskar en

Glad
    Påsk!



Det här med silikon...

Kinn håller inte så jättestora lager av produk-
terna. Dels för att vi har begränsad plats och 
dels för att alltid ha färska produkter. Därför 
händer det att du ser ”Ej i lager” ibland.

Rör om!
Vi kan påminna om att röra om i silikonbur-
karna innan du blandar ihop komponenterna. 
Detta för att få en homogen produkt med de 
rätta egenskaperna. Det gäller särskilt poly-
kondensationssilikonerna (RTV 139, -151, 
-181, -191 och -70) som kan bilda botten-
sats.

Vi testar
Kinn.com (mest Eder redaktör) bedriver 
också själva en viss experiment- och för-
söksverksamhet vid sidan om den huvud-
sakliga verksamheten. Tyvärr kan vi inte visa 
resultaten då andra parter är inblandade. 
På så vis håller vi oss uppdaterade om våra 
produkter och deras användning. 

Silikontyperna
Vi har delat upp silikonsorternna i två grup-
per: Polyadditiva och polykondensativa (pla-
tinum och tin för er som läser på Internet) 
De polyadditionshärdande är de ”snälla” sili-
konerna och de snabbare. De andra är lång-
sammare och har en katalysator som man 
ska hantera mer försiktigt.

Poleringspasta för plast!
Med Restom® PAP 5000 kan du fräscha upp gamla 
färger, få bort repor, avlägsna små brister och göra matt 
plast blank. Passar hård plast som strålkastare, bakljus, 
plexiglas mm. PAP 5000 0,5 liter.

Apropå resiner...
Även Polyuretanhartset har en 
fallenhet för att skikta sig när den 
blivit stående ett tag. Skaka därför 
om askorna innan du blandar 
ihop delarna! Och glöm inte att 
leka med det som blir över!

Vilket silikon väljer du?

RTV 181 är en trotjänare, bra till de 
flesta uppgifter. Detaljtroget, slitstarkt. 
Härdningstid: ca 12 tim. Medelstyvt, 
stadigt.

RTV 191, systern. Ett snalikt silikon 
men något mer trögflytande. Härd-
ningstiden är snabbare: ca 3-4 tim.

RTV 151 hör också till gruppen, mju-
kare än ovannämnda. 151:an säljer vi 
numera bara i 5-kilosburkar. Ett lägre 
pris kan ofta vara ett argunment.

RTV 70. En kusin för cement och 
betong. I övrigt ungefär som RTV 
181

RTV 139. 
Silikon för tenn och bly (< 320°). Det 
här är en styvare/hårdare och mindre 
elastisk sort som tilltalar även dem 
som vill ha ett ”vresigare” silikon.

RTV EC 13 och -33. 
Två halvtransparenta silikoner 
av polyadditionstyp. Harmlösa, 
lätta att handha, låg vidhäftning 
och raska i härning; runt 3 
timmar. RTV EC 13 är mjuk, EC 
33 lite styvare. 

RTV 4428  är silikonet för livs-
medel. Godkänt för att gjuta 
choklad, till muffinsformar mm. 
Tål ugnstemperatur under ca. en 
timme. Härdning på ca. 3 tim.

RTV 730. Silikonet för kropps-
gjutning. Oskadligt för hud och 

härdar snabbt, ca 20-30 min. 

SkinFix 10. Också ett hudvänligt 
silikon för masker- och proteser. 
Snabbhärdar som 730:an, mjukt och 
translucent . Görs ännu mjukare och 
följsamare med Deadener.

EN DEL FRÅGAR efter släppmedel i 
sprayform. Nu nns det hos Kinn.com! 

ALGINAT för livsmedel!  Godkänt av 
Livsmedelsverket, för gjutning av 
ätbara produkter. (Här har någon 
skickligt porträtterat min chef - i en av 
hans mer optimistiska stunder).

Släppspray 400 ml 

Alginat för 
livsmedel

NYHETER!



Du kan beställa dygnet runt från www.Kinn.com. Varje vardagseftermiddag skickas varorna ut.

Från kreatörerna
Man kan, som paret Caroline och Jonas, på WS-form, göra form- 
och gjutning till sitt yrke och affärsprofil. I ateljéerna skapas såväl 
idéerna som originalen, gjutformarna och de färdiga objekten. Även 
gjutformar för dem som vill gjuta själva. Här har man också kurs-
verksamhet i konsterna. Eftersom WSform arbetar mycket med 
uppdrag åt olika företag, är det mycket vi inte får visa. Men de här 
bilderna är godkända.

WSform finns i Linköping och under förra året 
hittade man nya funktionella lokaler för den allt-
mer expanderande verksamheten. Här händer 
saker i ateljéerna. Hemsidan heter: wsform.se

Man skapar förstås också egna original.  Hunden 
med tränare till en beställande förening är model-
lerad av Caroline och sedan gjuten.



Mixed Media
by Baiba
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Det är något väldigt speciellt med Baiba Purins 
och hennes konst! Skulle jag uttrycka mig 
slarvigt, skulle jag till exempel säga att Baiba 
har gett Papier-machén och mixed-media ett 
ansikte! Konstnären presenterar ett myller av 
figurer med vitt skilda uttryck, stämningar och 
motiv, men det är hela tiden med samma 
påtagliga närvaro hon skapar sina verk. Man 
känner lusten och kreativiteten på långt håll 
och det låder ett poetiskt kärleksfullt tempe-
rament vid hennes skulpturer. Alla möjliga material kommer 
till användning  – och återanvändning och vi på Kinn.com 
är förstås glada att få vara leverantörer. Se mycket mer på: 
www.anotherbaiba.com och kolla också var hon ställer ut!  

Polyuetanharts är ett popu-
lärt resin som är lätt att 
använda (blanda 50:50), 
härdar snabbt (15-20 min.) 
och som har en mycket dis-
kret doft (du kan jobba i 
hemmiljö).  


