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EMESTERTIDER. Chefen gillar inte ordet, men för
många är det den kravlösa tid då man kan gå utanför
chemat, då man kan få de värdefulla ”egna” stunderna.
Och om man får nog av att sola och bada, golfa eller
läsa böcker, nns det en massa saker att hitta på. Nu
kan det t.ex. vara läge att jobba med täljsten och alabaster. Utomhus blir bekymret med damm försumbart. Betongjutning för trädgården
eller varför inte bygga
på förrådet av skedrag
under lata dagar? Huggen kommer ändå mest
i gryning och skymning.
Det nns tusen saker att
göra med Kinns produkter och eftersom chefen
nu är som han är, kommer jag att nnas här, till Din tjänst
via mejl och telefon (0370-41009 måndagar 9-15) om det
är något du undrar eller vill diskutera.
I DEN HÄR BULLETINEN hittar du, liksom på vår hemsida, ett par nya produkter. Fler är på gång, bland annat
Plastisol, det mjuka geléaktiga gjutmaterialet som används
av sportfiskare till mjuka beten. Fler produkter kommer
som beställningsvara. Detta för att även kunna tillhandahålla artiklar med lägre omsättningstakt. Så, fortsätt hålla
ett öga på www.kinn.com!
CHEFEN SKA lämna över fakturahanteringen till ett företag. På det sättet räknar han med att få mer tid över till...
någonting. (Kanske han fortsätter att bygga på Kinns sortiment, kanske hinner han snygga till på skrivbordet? Eller
också blir det mer tid på playan i Höganäs?)

Höganäs Bad-& Hälsoklubb. Chefen skymtar längst t. h.
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smycken, samt ett par nya produkter

Ingrid

Ingrid Bengtssons skaparglädje har vi sett prov på tidigare. Här har vi fått
nya tjusiga bilder och tips. Ingrid skriver:
Ankan är gjord som en avgjutning av förlagan i alginatform. Därefter en
gipsavgjutning, penslad med schellack (Tänkte göra en silikonform av
gipsankan. Men denna gång gjorde jag ett nytt skal av gipsbindor som jag
fyllde med torr pappersull). Skrynklat pergamynpapper och limlack med
strass limmade på ytan.

”Modellen till den svarta fågeln gjorde jag genom att svepa gipsbindor runt
en boll och ett stort plasthjärta (där 1/3 skurits bort och limmats på kroppen. Penslat med schellack. Nytt skal med gipsbindor som släpper ganska bra. Decoupage med svart pergamynpapper, dekorerat med nitar och
stora knappar till ögon.” Vi på Kinn.com gillar figurerna!
Mer inspiration på: www.ingridbtextilochbetong.se/se

En ny produkt

RTV 70, nytillskottet bland silikonerna, är som
populära RTV 181, men med stor motståndskraft
mot cement och betong. Så detta bör vara välkommet för dig som gjuter trädgårdsdekorationer
mm. Priset är det samma som för 181:an - 416:för ett kilo.
DET FINNS EN
SIDA TILL

Thomas

... driver ett företag: Gavelins Import, som är en spännande
depå! Historiska vapen som replikor. Som ett sidoprojekt
har han nu experimenterat med att göra avgjutningar av
värjfästen. Detta med ett speciellt syfte.
Fasonen på byglar, parerstänger mm. är inga helt lätta
former när gjutform ska göras. Vi på Kinn.com tycker

Thomas har lyckats alldeles utmärkt! Nu jobbar han vidare
med järn- och mässingslooken och med klingorna.
På www.gavelins.com, kan du se hela Thomas arsenal.

Marie
Aluminum, epoxiharts och Marie
Fredrikssons drivna kalligrafi blir till
vackra smycken med spel i färg
och ljusreflexer. Så här beskriver
hon själv hur hon gör sina juveler:
”Jag köpte epoxyharts av er i vintras och började experimentera med
att gjuta smycken. Tycker nu att jag
behärskar tekniken någorlunda och
tillverkar hängsmycken bestående
av aluminiumplåt som jag handsågar, blankpolerar och formar till
grunda skålar, som sedan fylls med
klar eller lätt färgad epoxy. I epoxyns
övre lager gjuter jag in texter skrivna
för hand i min personliga kalligrastil (kalligra är min huvudsakliga
hobby). Texten ”yter” i smycket och
kastar en skugga på dess botten
och ger en rätt trevlig 3D-effekt.”
Vi på Kinn.com håller med. Vackert! Se mer av Maries verk på hennes hemsida: www.marieofsweden.com

EN ANNAN NY PRODUKT:

SINTA GOM är ett tvåkomponents flytande gjutmaterial av
polyuretanbas. Det härdar i rumstemperatur (kallhärdning)
genom katalys och bildar en elastisk gummiliknande förening. Materialet är fast och krymper inte. Det används för att
skapa objekt med gummikaraktär och kan gjutas i silikonformar. Materialet är uppskattat av modellbyggare för att gjuta
bil- eller flygplansdäck, men har även många applikationer inom marina områden
liksom till diverse sportutrustning, mjuka smycken mm.

Glöm inte dessa viktiga artiklar från Kinn.com:
Träspatlarna att blanda med, men också till hundra
andra uppgifter. De röda skålarna, som räcker bra till
de flesta små och medelstora portioner och som är
så lätta att hälla ur (tryck ihop lite så får du en hällpip), lätta att rensa till nästa gång och som har ett pris
så att du kan ha en stapel beredd.
Sist men inte minst skyddshandskarna. En del produkter är faktiskt kladdiga till sin natur, innan de
härdat och svåra att tvätta av. Då är det skönt att bara
dra av sig handskarna och vara lika ren som innan.

Just uppackat!
Direkt från Paris kommer ett
material som sportfiskarna
frågat efter: PLASITSOL.
Vad jag vet är det ett geléaktigt material för mjuka
beten. Nu ska vi bara hitta
instruktionerna också!

UNDER de få fria stunder chefen ger mig ska jag själv försöka mig på en betonggjutning i det nya RTV 70-silikonet.
När solen skiner så
här grannt flyttar jag
ut arbetsbänken. Vi
på Kinn.com önskar
Er alla en sommar
med perfekt blandning av sol och
regn. Men framför
allt dagar med flödande kreativitet!
Sommarälsningar
ronny@kinn.com

OBS! WWW.KINN:COM har inte semesterstängt.
Det är inte chefens stil att låta någon vara ledig.

