
Jag ska undvika att börja denna Bulletin med några som 
helst ord om den fantastiska sommaren, den därpå föl-
jande vackra brittsommaren, eller ens om hur skogskontu-
rerna nu börjar skifta vackert i höstfärger - utan gå rakt på 
sak och visa vad chefen dragit hem: 

Skin Fx 10 är ett silikon som kan läggas direkt på huden 
för att forma sår, bölder och andra läskigheter till stun-
dande Halloween och zombievandringar. Det kan också 
gjutas i form, till diverse karaktärsförändrande proteser. 
Något även för lajvare och filmfolk alltså!

Skin Fx 10 2x500 gram  500:- 
Deadener 500 ml 350:-

Fluorecerande färgpulver Pulver uo - starka färger för 
starka effekter. Vet inte var chefen hittade dessa, men 
jag ska försöka få honom 
att komplettera med ytter-
ligare några nyanser (lite 
hudfärger t.ex).

Pulver Fluo 50 gram  
100:- 

Sedan finns nu TRD 50 Excel-
lence, den kristallklara, självavluf-
tande epoxihartsen även i något 
mer hanterliga 2 kg-förpackningar. 
Att hålla på med 10-kilosdunkar 
kan chefen roa sig med själv med 
(om han nu vill göra sig ett dans-
golv därhemma).

TRD 50 Excellence 2 kg  500:- 

DET FINNS 
FLER SIDOR

Nog är det väl konstigt vad en viss chefsperson kan 
tjata? Han har varit på mig ideligen om att jag ska 
polera och lacka den test jag gjöt i svart PU-resin. Allt 
för att visa hur blankt och fint det kan bli. 
Ja, Ja, ja! Jag ska!! Fast 
jag tycker att den matt-
svarta ytan är helt fantas-
tisk. Men han har ju ”alltid 
rätt”. Som synes har jag 
börjat, Chefen!

Svart resin F 331
2 x 750 gram 300:-
(Gjuter du i en slät och 
blank silikonform blir 
också gjutresultatet 
blankt.)

HÖSTRAPPORT FRÅN DIN MATERIALDEPÅ, PROJEKTRÅDGIVARE och PÅHEJARE

Matt eller blank?

Detta silikonhuvud i Skin Fx har samma djärva frisyr som 
chefen. Därvid slutar all likhet med Kinns VD, vilkens ädla 
anletsdrag snarare leder tanken till ett bowlingklot.

Poleringspasta för plast!
Med Restom® PAP 5000 kan du fräscha upp gamla 
färger, få bort repor, avlägsna små brister och gör 
matt plast blank. Passar hård plast som strålkastare, 
bakljus, plexiglas mm. PAP 5000 0,5 liter 139:-

SE VAD TVÅ IDÉRIKA KREATÖRER GÖR MED PRODUKTER FRÅN KINN!



Catherine Nilsson
Det går inte att ta fel på den skaparlusta som låder vid Catherines person. En 
smittande kreativitet som resulterar i en myllrande miniatyrvärld med allt från 
frejdiga damer som glatt svingar en bägare, ja rent av hela buteljer, till häxor, 
spöken och zombies. Miljöerna kan lika gärna vara ett mysigt café som en 
kuslig kyrkogård. Super Sculpey och silikonpasta hör till materialen för att 
skapa en del av figurerna, men det verkar också som om de flesta material 
går att använda. På ett eller annat sätt. Catherine tycks alltid veta hur.

Catherine har nyligen haft två utställningar och en tredje öppnar 1 oktober. 
Besök hennes hemsida på: www.catherinesminiworld.se!

BULLETINEN
FORTSÄTTER

Silikonpasta 100/100 ”Knådsilikon”. Lämpligt för snabb formtagning av mindre 
och pyttesmå objekt. Knåda lika delar blå och vit ”deg” och tryck över objektet. 
Vänta några minuter - Gjutformen klar!
Silikonpasta 100/100, 500 gram  373:-



www.Kinn.com – ring 0370-41009 (live-svar mån 9-15) eller maila när som helst.

Johan Hallgårde...
har varit med förr i Bulletinen, vilket dock 
inte betyder att det inte finns mer att rappor-
tera från hans atelé. Vi på Kinn.com häpnar 
över Johans till synes outsinliga idéer och 
infall. Genom en ventil på husväggen håller 
ett vidunder till bläckfisk just på att försöka ta 
sig ut. Eller... har just klämt sig in?? 
Nya är också Johans ”Humpty Dumptyfigu-
rer” – ”äggubbarna”, Det är en serie av figu-
ren i ett flertal varianter. Vad sägs om Humty 
Dumpty i ”ärgad brons”? Johan är välförsedd 
med material och arbetar med såväl plastel-
linamodellering, formning i silikoner och gjut-
ning i polyuretanharts. Bland mycket, mycket 
annat!
Johans hemsida hittar du på: joppesart.com.

Polyuretanharts är ett lättanvänt resin som du blandar 1:1. Eftersom det härdar snabbt och 
är i det närmaste luktfritt har det nått popularitet för allehanda gjutprojekt. 
1 kg 386:-, 2 kg  493:- och 10 kg 1750:- 

(Dessa gurer påminner också om min chef)


