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Kursämnena varierar då vi lyssnar mycket på 
vad som efterfrågas. 
Det innebär att kursutbudet är föränderligt
och att du som kund kan påverka. Under 
kurstiden jobbar vi mycket med praktiska 
prover och ofta med olika tekniker, allt för att 
man ska ha en bra bas att stå på för vidare 
arbete i sin egen verkstad. 
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Innehåll
Cerama 
Cerama har utvecklat keramiska 
produkter till keramiker, skolor 
och institutioner i mer än 30 år. 
Sedan 15 år har Cerama även 
salufört Bullseye glas, egentill-
verkade glasugnar och tillbehör 
till glasfusing/slumping.

Ceramas nära samarbete med 
professionella keramiker och 
glaskonstnärer har resulterat i ett 
brett sortiment som tillfredsställer 
de flesta av våra kunders behov.

På Ceramas fabrik i Danmark 
bygger vi keramik- och glasug-
nar samt ungsautomatiker till 
keramik- och glasugnar. Cerama 
tillverkar även glasyrer och deko-
rationsfärger m.m.
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Råvaror
1501 - Aluminiumhydroxid
Al (OH)3, (78)
Hög smältpunkt, därför lämplig som ingre-
diens i plattengobe. Har i glasyren ungefär 
samma verkan som aluminiumoxid. 

1505 - Aluminiumoxid
Al203.  mol 102 
Stabilisator och matteringsmedel för glasy-
rer. Används även som “plattengobe”. För-
hindrar kristallisering i glasyren och höjer 
smältpunkten. om glasyren har en tendens 
att krypa  så kan ett högt lerinnehåll delvis 
ersättas av aluminiumoxid.

1507 - Bariumkarbonat
BaCO3.  mol 197
Tillsätts i lera med upp till 2% för att förhindra 
skum p.g.a lösliga salter. Används som fluss 
i stengodsglasyrer för att bevara en matt yta. 
Barium och zink ger en vit, matt glasyr. Till-
sammans med andra oxider ändras färgerna 
ofta,  t.ex ger en blandning med koppar en 
ljusblå färg.

1511 - Bariumsulfat
BaSO4. mol 233
Är det enda som kan ersätta bariumkarbonat 
i stengodsglasyrer. Bara genom försök kan 
man se om glasyrens sammansättning läm-
par sig för denna ersättning. Utgångspunk-
ten är att ta ca 20% mer bariumsulfat än bari-
umkarbonat. Anledningen till att det kan vara 
bra att byta är att bariumkarbonat är giftigt!

1404 - Basalt P3299
Basisk silikatbergart av vulkaniskt ursprung. 
Användes för pigmentering av lermassor. 
Bildar i sig själv en mörkbrun glasyr vid ca. 
1250°C. 

1408 - Bentone
Kraftigt verkande ställmedel för glasyrer. 
Måste röras tillsammans med det torra gla-
syrpulvret.

1410 - Bentonit
Al2O3. 4SiO2. 9H2. mol 504
Mycket fet lertyp som ökar plasticiteten i 
massor. Används även mot bottenfällning i 
glasyr. (Flytande antibottenfällningsmedel. 

1486 - Blandad träaska
Samtliga våra askor är tvättade naturproduk-
ter med varierande innehåll, och bör därför 
användas vid unik produktion. 
Blandad träaska är grovsiktad och något 
svårsmält. Ger prickeffekt.

1412 - Borax vattenfri
B4O7Na2, (201)
Starkt flussande och vattenlöslig. 

1406 - Bone ash (benaska)
Ca3(PO4). mol 310
Bone ash eller kalciumfosfat används som 
flussmedel i glasyrer. Ger transparens i por-
slinsmassor.

1416 - Calciummetaborat
(2kg-5kg-25kg).

165 - Chamotte - svart
(2kg-5kg-25kg). 
Chamotte med kornstorlek 0,5 till 2,0 mm.

168 - Chamotte nr. 86
Järnhaltig, dammfri chamotte med kornstor-
lek 0,8 till 1,5 mm. Kan användas som skydd 
på silimanitplattor vid stengodsbränning.

1602, 161, 162 
Chamotte - Vit
Järnfri, fin vit chamotte med kornstorlek 0-
1 eller 0-2 mm. Chamotten används huvud-
sakligen som tillsats till leror för att minska 
brännkrympning och ge struktur till ytan.

1448 - Colemanit
2CaO. 3B2O3. 5H2O. mol 412
Förekommer ofta i engelska glasyrrecept.  
Colemanit kan ersätta kalciummetaborat 
CaO. B2O3 . mol 138 men är väsentligt billi-
gare än detta.

1420 - Cornish stone
(Ca,K2,Na2)O.Al2O3.8SiO2. mol 678
Cornish stone är en fältspattyp med lika delar 
natrium, kalium och kalcium, men med högre 
kvartshalt än andra fältspattyper. Vanlig i en-
gelska glasyrrecept.

1414 - Engobelera CF2
Används för framställning av engober till ler-
gods och stengods. Endast prov kan avgöra 
om CF2 passar till leran. Används även till-
sammans med piplera nr 3 för framställning 
av stengodslera.

1440 - Flinta
SiO2. mol 60
Flinta förekommer i många utländska glasyr-
recept. I de allra flesta fall kan flinta ersättas 
med kvarts, som dels inte bottenfäller lika 
snabbt som flinta och dels är billigare. Sikta 
glasyrer med flinta genom 60 mesh.

172 - Fritta nr 2, alkali
Vittäckande, Smältpunkt 665°C
mol 285
0,213 K2O 0,428 Al2O3        3,275SiO2
0,787 CaO   0,935 B2O3

17169 - Fritta nr 169, raku
Transparent, Smältpunkt 700°C. mol 205
0,086 CaO 0,006 Al2O3       1,204 SiO2
0,642 Na2O 0,846 B2O3          0,123BaO 
0,149 ZnO

1422 - Dolomit
CaCO3.MgCO3. mol 184
Dolomit är ett dubbelkarbonat av kalcium 
och magnesium. Kraftigt flussmedel till både 
lergods- och stengodsglasyrer. Glasyrens 
smältpunkt kan sänkas genom att ersätta kal-
cium med dolomit.

1444 - Gerstley borate
2CaO.3B2O3.5H2O. 
mol 412
Gerstley borate är en form för colemanit.  
Ingår i många glasyrrecept från USA, varifrån 
den importeras. Flussmedel i glasyr.

172120 -Fritta A2120P, kristall
Transparent, Smältpunkt 860°C. mol 226
0,800 Na2O 0,050 Al2O3       1,900 SiO2
0,200 CaO

173069 - Fritta 3069P, litium
Transparent, Smältpunkt 880°C
mol 683
0,500 MgO 0,600 Al2O3       6,450 SiO2
0,500 Li2O 2,850 B2O3

1731 - Fritta ”J” 
Transparent, Smältpunkt 780°C. mol 235
0,214 K2O 0,205 Al2O3      1,884 SiO2 
0,417 Na2O 0,452 B2O3     0,366 CaO     
0,002 MgO

1940 - Gips Primodur 40
En speciellt hård gips som tål höga tempera-
turer. Används ihop med flinta och ev. cha-
motte i formar som bränns i ugnen. Gipsfor-
men håller sällan fler bränningar än en.

1960 - Gips Primosupra 60
Primosupra 60 används till moderformar och 
gipsplattor där stor slitstyrka är nödvändig.
1,67 kg gips per liter vatten.

1970 - Gips Primosupra 70
Den mest använda gipstypen, användbar till 
många ändamål, gjutformar, indrejningsfor-
mar etc. Primosupra 70 är en “mjuk” gipstyp 
med stor sugförmåga.
1,43 kg gips per liter vatten.

1446 - Ilmenit
Fe2O3TiO2, (152)
Användes huvudsakligen för att göra prickar 
i engober, glasyrer och massor. 

1535 - Järnoxid röd syntetisk
Fe203. (158). Syntetiska järnoxider är mycket 
fina och ger jämn infärgning.

1527 - Järnoxid, (röd)
Fe2O3.  (158) Ger beroende av atmosfär och 
temperatur olika färger, vid låg temperatur 
gula, rödbruna och svarta,  vid hög gröna, ro-
ströda och blåaktiga. Billig och därför mycket 
använd oxid.

1531 - Järnoxid svart syntetisk
Fe2O3.  (158) Se ovan.

1515 - Järnkromat
FeCr2.  mol 224
Till gråtoner i lera och glasyr. I tennhaltiga 
glasyrer fås en rosa glasyr.

1519 - Järnsulfat
FeSO47H2O, (278)
Lämplig för penseldekor på massa eller gla-
syr.

1434 - Kalifältspat Norfloat
K2O.Al2O3.6SiO2. mol 556
Används vid glasyrframställning. Glasyrer 
med stort innehåll av kalium, natrium och 
litium betecknas som alkaliglasyr. Norfloat 
kalifältspat är siktat genom 200 mesh. Mrk 
Potash feldspar.

1428 - Kali/Natronfältspat
K,Na)2O.Al2O3.6SiO2.  mol 540
Forshammer svensk fältspat FN är en bland-
ningsfältspat och nog den mest använda 
till framställning av stengodsglasyrer. An-
vänd denna typ om receptet endast anger 
“fältspat”.

1450 - Kaolin C.C.
Al2O3.2SiO2.H2O.  mol 258
Höjer smältpunkten i stengodsglasyrer. Icke 
plastisk grundbeståndsdel i alla porslins-
massor. Ökar eldfastheten och ger massan 
transparens. Samtidigt är kaolin den viktiga-
ste aluminiumkällan i glasyrer.

1452 - Kaolin 60
SiO2 52,3 Al203 32,4 TiO 0,4 Fe203 0,9 
K20/Na2O 3,9. Glödförlust 10 %.
Liknar Kaolin C.C. Kan ersätta denna i de fle-
sta fall. Gör altid ett test.

1454 - Kaolin “E”
48,5 SiO2 2,7 K2O/Na2    36,5OAl2O3
1,1 Fe2O3
Glödförlust 11,0. Används som kaolin C.C.
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Råvaror
1551 - Koboltkarbonat
CoCO3. mol 119
Ger samma blå färg som koboltoxid, men fär-
gar något svagare varför mängden iblandning 
ökas. Koboltkarbonat är mer finmalen än ko-
boltoxid, vilket innebär att prickar i glasyrer 
och engober kan undvikas.

1555 - Koboltoxid
Co2O3. mol 164
Tål mycket hög temperatur och ger starkt blå 
färg. Ger olika blåa toner beroende av om gla-
syren är blyhaltig, blyfri eller alkalisk. Kan ge 
prickar i glasyren.

1539 - Kopparkarbonat
CuCO3. mol 221
Används som kopparoxid men är mer fin-
malen, vilket innebär att prickar i glasyr och 
engobe kan undvikas. Kopparkarbonat är att 
föredra framför oxid i reducerande atmosfär.

1547 - Kopparsulfat
CuSO45H2O, (248)
Användes för infärgning av massor och gla-
syrer samt för penseldekor. Effekter som oxi-
den men svagare.

1543 - Kopparoxid (svart)
CuO. mol 80
Ger gröna färger under neutrala eller oxide-
rande bränningsförhållanden utom i alkali-
glasyrer, där den utvecklar turkosa färger.  I 
reducerande bränning kan man uppnå kop-
parrött (oxblod). Kan ge upphov till prickar i 
glasyren.

1456 - Krita
CaCO3. mol 100
Krita eller kalciumkarbonat är ett basmaterial 
i stengodsglasyrer. Krita fungerar effektivt 
som flussmedel och har en gynnsam inver-
kan på alkaliglasyrer.

1559 - Kromoxid
Cr2O3. mol 152
Tål höga temperaturer. Blandad med järnoxid 
ger den svarta nyanser. I zinkhaltiga glasyrer 
kan man få gula och rödaktiga färger. Blan-
dad med tennoxid kan den ge rosa (Chrome-
tin pink).

1460 - Kvarts 
SiO2. mol 60. 140 mesh
Grundmaterial i alla glasyrer. Kvarts ger gla-
syren en hård, genomskinlig yta utan att bilda 
kristaller. Blanka stengodglasyrer innehåller 
därför mycket kvarts. Kvarts ingår dessutom 
som grundbeståndsdel i alla lertyper.

1461 - Kvarts 400
SiO2. mol. 60 
Grundmaterial i alla glasyrer. Kvarts ger gla-
syren en hård, genomskinlig yta utan att bilda 
kristaller. Blanka stengodglasyrer innehåller 
därför mycket kvarts. Kvarts ingår dessutom 
som grundbeståndsdel i alla lertyper.

1563 - Litiumkarbonat
LiCO3. mol 74
Används som flussmedel i alkaliglasyrer, har 
en neutraliserande effekt på aluminium  och 
syra samt ökar oxidernas färgutveckling och 
klarhet i glasyrer.

1575 - Magnesiumkarbonat (tungt)
MgCO3
Som lätt magnesiumkarbonat men billigare.

1571 - Magnesiumkarbonat. (lätt)
MgCO3, mol 84
Huvudsaklig källa för tillsats av magnesium i 
glasyr. Den lätta varianten bör stå i blöt i vat-
ten ca 5 minuter för att lättare kunna blandas 
med andra råvaror. Högre innehåll än 10% 
ger problem med nålstick och krypning. 

1567 - Manganoxid
MnO2.  mol 87
Manganoxid (brunsten) ger bruna till gråblå 
färger i blyglasyrer, men violetta slöjor i bly-
fria. Mangan kan tillsammans med kobolt ge 
svarta färger. Flussar över 1100°C. Var för-
siktig med tillsats av mangan för att undvika 
“kokning” och blåsor.

16200 - Molochite/fin
Kaolinchamotte, 200 mesh.
Fullständigt järnfri chamotte. Används som 
tillsats till vita stengodsleror eller porslins-
massor.

1436 - Natronfältspat-Norflot
Na2O .Al2O3. 2SiO2. mol 524
Används till glasyrframställning ihop med 
andra råvaror. Natrium har ett gynnsamt in-
flytande på glasyrfärger baserade på koppar, 
järn, mangan och kobolt. För stort innehåll 
av natrium i stengodsglasyrer kan ge krack-
elering och en mjuk glasyryta. 200 mesh. Mrk 
Soda Feldspar.

1466 - Nefelinsyenit
K. Na2O. Al2O3. 2SiO2.  mol 524
Kan ersätta kali/natronfältspat i glasyrer när 
man vill sänka bränntemperaturen därför att 
kiselinnehållet är lägre än i andra fältspatty-
per.

1438 - Natronfältspat FS(=FR)
Fältspat är ett viktigt flussmedel i lermassor 
och glasyrer.

1468 - Odenwalderler 
Det höga innehållet av naturligt järn i leran 
utgör grunden i bruna engober. Kan också 
användas till infärgning av transparent gla-
syr. Gör mängdtester.

1470 - Ockra
Lerjorden ockra har ett högt järninnehåll och 
används huvudsakligen till att framställa  gul-
brun engobe. Används även i mindre mängd 
ihop med oxider i glasyrer.

1472 - Petalit
Li2O. Al2O3. 8SiO2.  mol 612
Används som ersättning för kali- eller natron-
fälspat när man vill tillföra litium från en na-
turlig källa. Petalit är ett kraftigt flussmedel 
tack vare litiumets låga smältpunkt (618°C). 
Petalit innehåller ca 4% litium. Se också spo-
dumene.

1474 - Piplera nr 3
W.B.B. TWVD mol 258
På engelska betecknad Ball Clay  En mycket 
plastisk lera, som är en grundbeståndsdel i 
stengodsleror med goda drejegenskaper, t ex 
Potclays’ 1109 och 1110. Används ofta i gla-
syrer och som engobe. Vid engobeframstäl-
lning bör man göra prov för att fastställa om 
piplerans krympning stämmer överens med 
lerans.

1476 - Rutil
Titandioxidmineral.
Rutil är ett spännande titanmineral, som i 
stengodsglasyrer med mycket bor, ger blå-
flammiga toner på järnhaltiga leror, ex 172. 
Däremot ger rutil vitare glasyrer på järnfat-
tiga leror, dock med blåaktiga toner. Rutil är 
ett naturmaterial med varierande titaninne-
håll, varför man bör göra provbränningar vid 
nyinköp.

1478 - Silicon Carbide
SiC. mol. 40
Är ett fint mald material, som användas i gla-
syr för att uppnå en reducerad effekt i oxide-
rande bränning. Tillsättas med 1-5 %.

1480 - Spodumen
Li2O. Al2O3. 4SiO2.  mol 372
Spodumen används som ersättning för andra 
fältspattyper vid glasyrframställning. Den 
höga halten av litium (ca 16%) gör spodumen 
till ett mycket verksamt flussämne. Sam-
mansättningen med fyra kvartsmolekyler för-
stärker smältegenskaperna. Se också petalit.

1482 - Standard Porslin SP
I pulver.Järnfri porslinslera som används till 
egna porslinsmassor. Passar även som en-
gobe till porslinsmassor.

1579 - Strontiumkarbonat 
SrCO3, (148). Ökar i små tillsatser glasyrens 
glans och hårdhet, motverkar borslöjor. 

1484 - Talk
3MgO. 4SiO2. H2O.  mol 380
Talk, eller magnesiumsilikat, är ett sekundärt 
verkande flussmedel. Talk minskar tillsam-
mans med fältspat glasyrens värmeutvid-
gningskoefficient och motverkar krackele-
ring. Talk har också en svag täckförmåga.

1583 - Tennoxid
SnO2.  mol 151
Tennoxid används som vittäckningsmedel i 
glasyrer. Blandad med andra oxider ger den 
ofta pastellaktiga färger. Alternativ till tenn-
oxid är zirkon 5, som är väsentligt billigare, 
men som ger en kallare vit färg.

1587 - Titandioxyd
TiO2.  mol 80
En renare produkt än rutil. Används till att 
dämpa starkt färgande oxider. Upp till 10% 
tillsats i en transparent glasyr ger en creme-
vit färg. I alkaliglasyrer och i borglasyrer 
utvecklas blå/vita toner med titandioxid.

1488 - Ulexite 
NaCaB5O98H2O
Ett borhaltigt mineral som tillsammans med 
Colemanit bildar den naturliga frittan Gerst-
ley Borate.

1490 - Wollastonit
CaO. SiO2.  mol 116
Alternativ kalciumkälla för stengodsglasyrer. 
Kan i vissa fall motverka nålstick (pin holes) 
i glasyren.

1591 - Zinkoxid
ZnO.  mol 81
Används som flussmedel i glasyrer för höga 
temperaturer. Ökar smältintervallet och mot-
verkar krackelering. Kan ge matta glasyrer 
tillsammans med barium. Långsam avkylning 
från topptemperaturen medverkar dessutom 
till att ge mattare yta.
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Råvaror/Om lera
1492 - Zirkon nr. 5
65% ZrO2. 35% SiO2.  mol 138
Zirkon 5 är ett mycket finmalet zirkonsilikat 
som används för att göra en glasyr vittäck-
ande. Zirkon används vanligen som färgbas 
för vita lergodsglasyrer men också ofta till 
stengods. Zirkon 5 får ofta ersätta tennoxid 
pga sitt låga pris, men en vittäckande glasyr 
infärgad med zirkon 5 får dock en kallare vit 
färg än motsvarande tennglasyr. Fina resultat 
kan ofta uppnås med en blandning av zirkon 
5 och tennoxid. En täckande vit porslinsgla-
syr främställs av porslinsglasyr 1551 med en 
tillsats av 15% zirkon 5

1595 - Zirkonoxid
ZrO2.  mol 123
Zirkonoxid används för framställning av vit-
täckande glasyrer. God täckförmåga uppnås 
med tillsatser kring 10-15%.

1494 - Zirkonsilikat
ZrSiO4.  mol 183
En grovmalen zirkonprodukt som ofta an-
vänds till pensling av silimanitplattor för att 
förhindra att glasyrdroppar bränner fast. Se 
även chamotte 86.

Pappersfiber till lera
Varunr.: 2859
Pappersfiber från returpapper.
Blandas i gjutlera utan flytmedel eller ältas in 
i lermassor.
Inspiration kan hämtas i boken "Paperclay".
Levereras i paket om 1 kg.

Reparationskit
Varenr.:  2889 - rep.kit til hvidlera
Varenr.:  2290 - rep.kit til sortlera
Varenr.:  2891 - rep.kit til rød- og blålera
Kan användas både till ler- och stengods. 
Häftar på både torkad och skröjbrännd lera. 
Glaseras sedan efter bränning.

Hård lera
Paketerad lera stelnar något när den lagras och kan lätt mjukas upp 
igen vid ältning eller att man “tappar” lerpaketet i golvet.

Ältning
För bästa resultat bör leran ältas innan användning, speciellt viktigt 
om leran skall drejas.

Sand
En del av våra leror innehåller 10% ren fin sand. Sanden är mycket 
finkornig och märks knappt i leran. Sanden ger ökade eldfasta egens-
kaper.

Järnföreningar
Järnföreningar finns naturligt i många lertyper. Rödlerans rödbrända 
skärv skvallrar om stora mängder järn. Mindre järn ger leran en gul 
skärv efter bränning.

Chamotte
Chamotte är bränd, mald eldfast lera. Finns i olika kornstorlek och 
tillsättes i leran för att öka dess styrka och eldfasthet. Kan även an-
vändas i dekorativt syfte när en rustik skärv vill uppnås.

Krossat tegel
Tillsätts i enkla lertyper. Fungerar på samma sätt som chamotte men 
utan att öka eldfastheten.

Skröjbränning
Många fel vid bränning av lergodslera och lergodsglasyrer kan här-
ledas till felaktig skröjbränning. En stor del av de sprickor (förutom 
torksprickor) och sprängningar som förekommer beror på för snabb 
temperaturstegring upp till 600°C.
Praktiskt taget alla ugnar är försedda med en effekt- eller energire-
gulator som medger att bränningen tar ca 6 timmar upp till 600°C. Vi 
rekommenderar skröjbränning av lergodslera till ca 920°C då alla våra 
glasyrers flyttal är beräknade på basis av denna skröjtemperatur.
Om man skröjer mycket under 920°C får man en porösare och mer su-
gande skärv med för tjockt glasyrskikt och rinningar eller krypningar 
som resultat. Om man däremot skröjbränner högre blir skärven hård-
are, med mindre sugförmåga som följd, vilket i sin tur kan ge för tunna 
glasyrskikt. Resultatet kan bli en “torr” och tråkig glasyryta. För låg 
eller för hög skröjtemperatur kan dock alltid kompenseras med korta-
re eller längre doppning i glasyrbadet.
Stengodslera bör till skillnad från lergodslera skröjbrännas till minst 
1000°C så att eventuella kolpartiklar är fullständigt bortbrända före 
glasyrbränningen.  Oförbrända rester av kol i leran kan i ogynnsam-
ma fall förorsaka missfärgning av glasyren och blåsor i godset.

Förvaring
Förvara alltid leran kallt och fuktigt, packad  i plastpåsar, eventuellt i 
förvaringskar av något slag (se Div. tillbehör). Halvtorr lera kan blötas 
igen. Stick hål i leran, fyll med vatten. Låt leran stå ett dygn. Älta.

Frost
Leran tål frost. Men när leran fryser lägger sig alla lerpartiklarna i fin 
ordning och griper inte tag mer i varandra. Därför är det nödvändigt 
att grundligt älta leran om den frusit för att få den smidig igen.

Torkning
Färdigbearbetade  lerföremål bör alltid torkas långsamt för att undvi-
ka sprickor. Använd gärna förvaringsplast till detta (se Div. tillbehör).

Om Lera 
Allt som framställs genom bränning av lera, från tegel till porslinsfigurer, kallas keramik.  Keramik är således en 
gemensam beteckning för  t ex raku, lergods, fajans, stengods och porslin. Dessa keramikkvaliteter är brända i var 
sitt temperaturområde.  Det som i huvudsak skiljer dem åt är dock inte främst bränningstemperaturen, utan deras 
förmåga att uppta (suga) vatten. De lågbrända: raku, lergods och de flesta fajanser är som regel porösa och suger 
vatten genom oglaserade ytor, vilket vanligen leder till glasyrkrackelering genom att materialet sväller. Högbränt 
stengods och porslin däremot är sintrat och vattentätt vare sig det är glaserat eller inte.



5

Gjutlera

Ultravit lergodsgjutlera nr 14
Art. nr. 13514

Röd lergodsgjutlera
Art. nr. 13221

Skröjbränning 940°C.
Rekom. bränntemp.1020°C-1080°C. 
Krympning 14%

Varunr.: 1121-0   Förp. 25 kg säck  inklusive flytmedel.
Varunr.: 1121-5   Förp.   5 kg påse inklusive flytmedel.
Varunr.:    1122   Förp. 20 kg färdigblandad i hink.

Vit lergodsgjutlera
Art. nr. 13191

Skröjbränning 940°C.
Rekom. bränntemp.1020°C-1080°C. 
Krympning 14%

Varunr.: 1191-0   Förp. 25 kg säck  inklusive flytmedel.
Varunr.:  1191-5   Förp.   5 kg påse inklusive flytmedel.
Varunr.:    1192   Förp. 20 kg färdigblandad i hink.

Gjutlera nr 14 är mycket vit i jämförelse med andra vita gjutleror. 
Krympningen är anpassad till våra lergodsglasyrer. Krackelerings-
risken är därmed minimerad. Den ultravita skärven är idealisk som 
grundfärg för våra underglasyrfärger och penselglasyrer. Vid produk-
tion är det möjligt att engångsbränna gjutlera nr 14 genom att tillsätta 
3 msk ABM 2 per kg glasyrpulver och sedan bränna långsamt upp till 
1020°C. Glasyrer 1013 och 1002 är vattentäta på gjutlera nr 14.
Skröjbränning 920°C.
Rekom. bränntemp.1020°C-1080°C. 
Packad i kartong, färdigblandad 16,5 kg

Porslinsgjutmassa nr. 8
Art. nr. 1348

Porslinsgjutmassa nr 8 är en ovanligt snabb produktionsmassa.  Por-
slinsgjutmassa nr 8 har en sidenvit yta och mycket god transparens. 
Om man tillsätter 10-25% Molochite (kaolinchamotte) 200 mesh, kan 
man gjuta mycket stora, öppna föremål utan att de slår sig under 
bränning. Massan är ett mycket fint underlag för dekoration och pas-
sar med gjutglasyr nr 1552. Skröjbränning 1000°C.
Min/max temperatur 1220/1280°C. Krympning 16%. 
Varunr.: 118-0.  Säckar om 50 kg.
Varunr.: 118-5.  Påsar om 5 kg inklusive flytmedel.  
Varunr.: 1182. Färdigupprörd i hink om 15 kg.

Stengodsgjutlera S20
Art. nr. 13320

Porslinsgjutmassa 1149/2
Art. nr. 13449

Skröjbränning 1000°C
Rekomm. bränntemp. 1180-1260°C

Varunr.: 201-0  Säckar om 25 kg inkl. flytmedel
Varunr.: 201-5  Påsar om 5 kg inkl. flytmedel
Varunr.: 202 Färdigblandad i hink om 20 kg

Porslinsgjutmassa 1149/2 är Potclays`äldsta gjutmassa och en väl ut-
provad lera som använts i storproduktion i många år. Skärven är slät 
och vit och massan passar utmärkt ihop med vårt sortiment av sten-
godsglasyrer. Skröjbränning 1000°C. 
Rekomm. bränntemp. 1220° till 1300°C
Varunr.: 1149-0  Säckar om 25 kg.
Varunr.: 1149-5 Paket om 5kg.
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Slammade PDM-lera  blå och röd

Sorring blå- och rödlera är oslammade. I ett krossverk passerar le-
ran mellan två stora stålvalsar med mycket litet mellanrum. Vid vals-
ningen finfördelas de grövre partiklarna i råleran. Sedan valkas leran 
och tillsätts vatten till lämplig drejkonsistens.  Den packas därefter i 
krympplastfolie. Bearbetningsmetoden gör att naturliga sandpartik-
lar inte avlägsnas utan krossas, vilket ger leran ett relativt högt inne-
håll av sand. Detta minskar dels risken för tork-sprickor och dels för 
sprängning under skröjbränningen. Dessa egenskaper gör att Sor-
ringlerorna lämpar sig mycket väl för undervisningsändamål.
De passar utmärkt ihop med våra lergodsglasyrer.
Bränd vid 1020°C i elugn.
Förp.  10 kg.
Skröjbränning 920°C. Max bränntemperatur 1060°C.
Mrk. Sorring Rødler.

Blålera, varunr.:  1101
Rödlera, varunr.:  1104

Lerorna har utmärkta drejegenskaper och passar bra till både maskin- 
och handdrejning. De är mycket smidiga och lättarbetade.  Rögild-
lerorna är slammade, dvs lera och vatten blandas i stora kar, där en 
propeller håller massan i långsam, konstant rörelse. Efter slamningen 
siktas leran genom mycket fina siktar och torkas sedan i filterpres-
sar där vattnet pressas ur leran genom finmaskiga nylondukar tills ca 
22% återstår. Innan leran packas i plastpåsar blir den bearbetad  i en 
vakuumkran, så att eventuella luftblåsor försvinner.
Rögildlerorna passar utmärkt tillsammans med vårt sortiment av ler-
godsglasyrer.
Bränd vid 1020°C i elugn.
Förp. 12,5 kg.
Skröjbränning 920°C.
Max bränntemperatur 1060°C. Mrk. Cerama

Blå PDM, varenr.:  1103
Röd PDM, varenr.: 1105

1000 L10 vit lera utan chamotte
Varunr. 1118

7900 Fransk lergodslera (Faiance)
Varunr. 1116

L 10 är speciellt bra till drejning och används gärna till bruksgods. 
Den lämpar sig även till kavling och kan kavlas så tunt som 1mm för 
formning över t ex en ballong eller liknande. Den släta, vita skärven är 
utmärkt för underglasyrdekor med lergodsengober eller underglasyr-
kritor och pennor, färdigbl.underglasyrfärger etc.
Förp. 10 kg.             Mrk. L10 u/chamotte.
Skröjbränning 920°C.
Max bränntemperatur 1080°C.

Fransysk vit faiance-lera. Speciellt bra till drejning och används gär-
na till bruksgods. Passar bra ihop med vårt glasyrprogram. Lämplig 
till skulptur och kakel.
Skröjbränning 920°C. Glasyrbränning 1020-1040°C.
Förp. 12,5 kg . Mrk. 117900

Bränd vid 1020°C i elugnBränd vid 1020°C i elugn

Blålera och rödlera oslammade

Lergodslera
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Lergodslera
7200 Terracottalera
Art. nr. 1106

1408 Kakel/modelleringsmassa
Art. nr. 1248

En mycket plastisk lera, fin att dreja. Skärven är mer varmt röd än hos 
de danska rödlerorna.
Plasticiteten gör även leran lämplig till modellering och platteknik 
Skröjbränning 920°C. Glasyrbränning 1020-1040°C.
Förp. 12,5 kg. Mrk 117200.

Bränd vid 1020°C i elugn

Leran innehåller 35% 2mm krossat tegel vilket ger en grov kakel- och 
modelleringsmassa.  Den grova ytan kan ytterligare framhävas gen-
om  ristning med sken och avdrejningsjärn.  Lerans neutralt ljusbruna 
färg passar fint ihop med våra lergodsglasyrer. Trots lerans rustika 
karaktär är den lätt att glasera. Observera att leran kan brännas upp 
till 1260°C.
Förp. 10 kg.     Mrk. Kakelmassa 1408.
Skröjbränning 920°C.
Max bränntemperatur 1020-1260°C.

Bränd vid 1020°C i elugn

444 Vit lera utan chamotte
Art. nr. 1114

444 är en rent vit lera som saknar den ”gräddaktiga” ton de flesta vita 
leror har. 444 passar utmärkt till drejning av bruksgods. Den fina vita 
skärven är idealisk till underglasyrdekor och glasyrer. Glasyr 1013 
krackelerar inte på denna lera.
Förp.10 kg. Mrk. 444 u/chamotte.
Skröjbränning 920°C.
Max bränntemperatur 1020°C.

Bränd vid 1020°C i elugn

Leran innehåller 25% vit chamotte med kornstorlek max 0,2 mm. Cha-
motten är mycket fin och märks knappast i leran, men bidrar till att ge 
den utmärkta drej- och torkegenskaper. På grund av chamottehalten 
kan denna lera brännas ända upp till 1220 grader, där många av våra 
stengodsglasyrer redan smälter ut. Skärven ändrar inte färg i någon 
väsentlig grad vid högre temperaturer. Leran lämpar sig även väl för 
modellering och skulptur.
Förp. 10 kg.       Mrk m/25% chamotte 0,2
Skröjbränning 920°C. Max bränntemperatur 1220°C.

Leran innehåller 25% chamotte med en maximal kornstorlek på 0,5 
mm. Pga chamotten är leran mycket stark. Den är utmärkt till skulptur, 
reliefer och modellering. Den är lättarbetad och har goda torkegens-
kaper. Den vita ytan lämpar sig för dekoration med underglasyrfärg 
eller engobe. Pressa gärna in de grova chamottekornen i lerytan med 
ett sken, för att undvika hål i det färdigbrända glasyrskiktet och för att 
få en jämnare yta.
Förp. 10 kg.    Mrk m/25% chamotte 0,5
Skröjbränning 920°C. Max bränntemperatur 1220°C.

Bränd vid 1020°C i elugn Bränd vid 1020°C i elugn

9905 Vitbrännande med 0,5 mm chamotte
Art. nr. 1115

9900 Vitbrännande utan chamotte
Art. nr. 1110

Denna lera är utmärkt till modellering, speciellt till finare arbeten om 
man föredrar en massa utan chamotte.  Den vita skärven är fin till de-
kor. Glasyr 1013, transparent blank, passar bäst till denna lera för att 
undgå krackelering. En vacker matt yta fås med glasyr nr 1004 trans-
parent matt. Denna glasyr bör ej brännas över 1060°C.
Förp.10 kg.         Mrk Utan chamotte.
Skröjbränning 920°C.  
Bränntemperatur 1100°C.

Bränd vid 1020°C i elugn

9902 Vitbrännande med 0,2 mm chamotte
Art. nr. 1112
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Lergodslera

Rød CL 700 
Art. nr. 11700 

Sort PM’E 
Art. nr. 11860 

9200 Rödbrännande utan chamotte
Art. nr. 1120

1426 Röd med chamotte 0,5mm
Art. nr. 1244

9205 Rödbrännande med 0,5 mm chamotte
Art. nr. 1125

9202 Rödbrännande med 0,2 mm chamotte
Art. nr. 1122

Innehåller 40% röd chamotte, max 0,5 mm. Leran är mycket plastisk 
och torkar långsamt. Tillsatsen av chamotten ger en mycket robust 
lera som kan vidarebearbetas under lång tid utan att torka ut eller 
spricka. Lämplig till skulptur, drejning, reliefarbeten, kakel och bål-
bränning. Passar bra ihop med vårt glasyrprogram. Sällsynt att glasy-
rerna krackelerar på leran. Då bränningsförlopp varierar mellan ugnar 
rekommenderas provbränning.
Förp. 10 kg     Mrk. Ler 1426 m/40% 0-0,5.
Skröjbränning 920°C. Max bränntemperatur 1020-1260°C.

Leran innehåller 25% vit chamotte med en kornstorlek på max 0,2 
mm. Då chamotten är mycket fin och leran har utmärkta drejegens-
kaper används denna lertyp i stor utsträckning till handdrejning. Den 
används även med fördel till modellering pga dess ringa risk för tork-
sprickor. Bränd vid 1220°C blir leran mycket vackert mörkt rödbrun.
Förp. 10 kg.      Mrk m/25% chamotte 0,2.
Skröjbränning 920°C.
Max bränntemperatur 1220°C

I obränt tillstånd är leran ockragul. När den bränns får den en mycket 
vacker, karakteristisk röd färg. Den har utmärkta drejegenskaper och 
tål snabb torkning. Järnhalten har oftast en gynnsam inverkan på fär-
gade effektglasyrer.
Förp.  10 kg.          Mrk. Utan chamotte.
Skröjbränning 920°C.
Max bränntemperatur 1080°C

Leran innehåller 25% vit chamotte med kornstorlek på max 0,5 mm. 
Används mest till skulptur och reliefer då den kan bearbetas mycket 
länge utan att den torkar. Detta ger användaren tid till bearbetning 
och ändring utan brådska.  Kan torkas snabbt och ojämnt.
Förp.  10 kg.      Mrk m/25% chamotte 0,5.
Skröjbränning 920°C.
Max bränntemperatur 1220°C.

Bränd vid 1020°C i elugn

 

Bränd vid 1020°C i elugn

Bränd vid 1020°C i elugn

Vacker  tegelröd lergodslera vars färg mörknar med ökad temperatur. 
Leran är mycket lättarbetad och formstabil med utmärkta drejegens-
kaper.
Leran är lätt att hänkla och montera.
Förpackning: 10 kg
Rek. brännintervall: 1000° - 1150 °C
Chamotte:  0 %
Torkkrympning:  5 %
Totalkrympning:  6,8 %  (1050°C)
Vattenabsorption:   9 %  (1050°C)

En svart mycket lättbearbetad lera med goda drejegenskaper. Är sam-
ma lera som CL405.Leran innehåller en stor del naturlera och ger en 
tät och fin yta.
Förpackning: 12,5 kg
Rek. brännintervall: 970° - 1040 °C
Chamotte:  0 %
Torkkrympning: 5 %
Totalkrympning: 6 %  (1000°C)
Vattenabsorption: 18,2 %  (1000°C)

Bränd vid 1020°C i elugn Bränd vid 1020°C i elugn
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Lergodslera
9000 Svartbrännande utan chamotte
Art. nr. 1130

Bra drejlera, som vid bränning till 1020°C blir något mörkare än mots-
varande danska och holländska lertyper. Bränd vid högre temperatur 
blir leran svartare. Använd gärna ljusa glasyrer då dessa passar bäst 
till svart lera. Svartbrännande lera utan chamotte kan, för att få “mar-
morerad” lera, valkas ihop med vitbrännande och rödbrännande lera. 
Förp. 10 kg.            Mrk Utan chamotte.
Skröjbränning 920°C.
Max bränntemperatur 1040°C.

Bränd vid 1020°C i elugn

9005 Svartbrännande lera m. 0,5 mm chamotte
Art. nr. 1135

Innehåller 25% chamotte 0,5 mm. Svartbrännande lera med 0,5 mm 
används till modellering, reliefarbeten och skulpturer. Den kan blan-
das med övriga tyska leror med 25% chamotte. Den karakteriskiska 
djupsvartafärgen kommer vid 1040°C.
Förp.  10 kg. Mrk. m/25% chamotte 0,5mm.
Skröjbränning 920°C.
Max bränntemperatur 1100°C

Bränd vid 1020°C i elugn

Vit lera MOK2 - 1120C
Art. nr. 1113

Plastisk och god drejlera. Leran är mycket vit och passar till dom fle-
sta lergodsglasyrerna.
Förp. à 10 kg
Skröjbränning 920 °C.
Max bränn.temp 1120°C

Bränd vid 1020°C i elugn

9002 Svartbrännande med 0,2 mm chamotte
Art. nr. 1132

Innehåller 25% vit chamotte på max 0,2 mm. Den mycket fina chamot-
ten märks nästan inte i leran, men ger den utmärkta drejegenskaper, 
god styrka och ugnsfasthet. Leran är även bra till modellering. Den 
kraftiga infärgningen gör det nödvändigt med något tjockare glasyr-
skikt än normalt. Leran lämpar sig väl för engobering 
Förp. 10 kg.      Mrk m/25% chamotte 0,2.
Skröjbränning 920°C.
Max bränntemperatur 1040°C.

Bränd vid 1020°C i elugn

117 Papperslera utan chamotte
Art. nr. 1117

Basleran är vit utan chamotte. Papperet  ger leran stor bärkraft och 
styrka, gör att torkade delar kan återfuktas och vidarebearbetas. Tor-
ra och avbrutna bitar kan fuktas och sammanfogas på nytt. Leran gör 
det möjligt att arbeta med större föremål. Papperslera 117 lämpar sig 
väl till drejning men allra bäst till modellering. Den torkar långsamt. 
Lätt rökutveckling kan förekomma under bränning. Provbränning re-
kommenderas, sörj för god ventilation.
Förp. 11 kg.            Mrk. 117.
Skröjbränning 920°C. Max bränntemperatur 1020-1060°C.

Bränd vid 1020°C i elugn

Paperclay Terracotta 
Art. nr. 11770

En rödbrännande lera med unika egenskaper. Leran är mycket förlå-
tande och lättsam att forma, inga vanliga regler gäller vid arbete med 
denna typ av lera. En inblandning av cellulosa och nylonfiber ger de 
speciella egenskaperna.
Ej rekommenderad för drejning.  
Förpackning: 5 kg
Rek. brännintervall: 1000° - 1180 °C
Totalkrympning: 9 %  (1020°C)

Bränd vid 1020°C i elugn
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Stengodslera
1109 Stengodslera
Art. nr. 1209

1109 är en mycket ovanlig och spännande lera. Den är blandad av 
olika naturliga stengodsleror och är dessutom tillsatt 10% fin sand, 
mald lava och piplera. Den är mycket lättdrejad och har pga pipleran 
stor plasticitet. I oxiderande bränning blir den ljust grå med “redukti-
onsfläckar”, i reduktion mörkare grå med mer markerade fläckar. De 
flesta stengodsglasyrer blir mycket vackra på 1109.
Förp. 12,50 kg.   Mrk 1109.
Skröjbränning 1000°C       
Min/max temperatur.1220/1280°C.  Krympning 13%

1153 Stengodsler
Art. nr. 1233 

Produceras av samma eldfasta grundleror som 1154 men med mer järn-
haltig sand. Detta ger en varmare, ljusbrun färg. Järnhalten gör dock att 
glasyrerna påverkas mer än på 1154. Sanden kan märkas i lerytan där den 
är oglaserad. Risken för kalksprängning är minimerad. Lämplig till stora 
arbeten. Mycket tunga föremål bränns på plattor med ett lager sand / fin 
chamotte så att de kan röra sig. Då undviks sprickbildning.
Förp. 12,5 kg        Mrk 1153 Industrial Crank.
Skröjbränning 1000°C. Krympning 8%Min/max temperatur 1240/1300°C

Bränd vid 1260°C i elugn

1110 Stengodslera 
Art. nr. 1210

1110 har samma ljusa grå färg som 1109. Innehåller 10% fin sand, men 
är utan lava-fläckar. Grundleran i 1110 är piplera (ball clay). Pipleran 
ger 1110 ovanligt goda drejegenskaper. Tack vare sin släta yta och 
den ljusa färgen har denna lera blivit mycket populär till servisgods. 
Lerans sammansättning har visat sig passa de flesta keramikers gla-
syrer, vilket gör den till mångas favoritlera.
Förp. 12,50 kg.  Mrk 1110.
Skröjbränning 1000°C. 
Min/max temperatur 1220/1280°C. Krympning 13%

Bränd vid 1260°C i elugn

Bränd vid 1260°C i elugn

1171 Stengodslera
Art. nr. 1217

Vit lera tillsatt 20% molochite/kaolinchamotte 0-0,3 mm. Leran är 
slammad och sammansatt av järnfria högeldfasta lertyper. Kombina-
tionen god plasticitet och motstånd mot sprickbildning under tork-
ning och skröjbränning ger en lera lämpad till drejning av stora fö-
remål, modellering och raku. Lerans egenskaper liknar 1161 "T" men 
har något finare chamotte och ett betydligt lägre pris.
Förp. 12,50 kg. Skröjbränning 1000°C.
Min./max. temperatur 1200/1300°C.
Krympning 9%.

Bränd vid 1260°C i elugn

1154 Stengods-/Rakuler
Art. nr. 1234

Eldfast lera med 44% chamotte. 1154 passar utmärkt till modellering 
av stora föremål. Stabil och oerhört smidig tack vare sitt stora innehåll 
av plastisk lera. Den lämpar sig även till platteknik och till raku. 1154 
är framställd i kollergång utan slamning och då chamotten innehåller 
järnpartiklar kan orenheter i glasyren förekomma. Kalk-sprängning 
kan också inträffa, speciellt vid tempeturer runt 1260°C. (Se 1153.)
Förp. 12,50 kg. Mrk 1154 Raku. 
Skröjbränning 1000°C.  
Min/max temperatur 1200/1280°C.  Krympning 9%

Bränd vid 1260°C i elugn

1161 “T” Stengodslera
Art. nr. 1216

1161”T” är en lertyp som bland annat används till stora rakuföremål 
där det krävs en vit skärv. Då 1161”T” är högeldfast och stabil an-
vänds den ofta till reliefer, skulptur och kakel som har en glasyrbrän-
ning omkring 1280°C. 1161”T” är en kvalitetslera som framställts av 
de yppersta råvaror utan några som helst kompromisser mellan kost-
nad och kvalitet. Den innehåller högeldfast, järnfri chamotte.
Förp. 25 kg Mrk 1161”T”.
Skröjbränning 1000°C.  
Min/max temperatur 1220/1320°C.  Krympning 8%

Bränd vid 1260°C i elugn



11

Stengodslera

0225 Stengodslera KM 0.2/25%
Art. nr. 120225

KM=kakelmassa. Denna vita lera har 25% chamotte 0,2 mm. Den är 
utmärkt till drejning av koppar, kannor, muggar fat osv. Den fina cha-
motten märks inte på drickkanten av en kopp. Dess ljusa skärv är ett 
fint underlag för dekormålning och ljusa glasyrer. Kakelmassan tål 
snabb och ojämn torkning. Den är lättarbetad med olika verktyg i lä-
derhårt skick och är därför mycket använd till modellering.
Förp. 10 kg. Mrk KM 0,2/25%.
Skröjbränning 1000°C.          
Min/max temperatur 1220/1280°C. Krympning 10%

Bränd vid 1260°C i elugn

0000 Stengodslera “SM”
Art. nr. 1200

Grundmaterialet i SM-leran är detsamma som i KM-massorna. SM är 
utan chamotte. Den är en utmärkt drejlera, synnerligen väl lämpad till 
servisgods och mindre fat. Dess drejegenskaper förtjänar att fram-
hävas tillsammans med dess stora stabilitet. Efter normal torkning är 
SM lätt att bearbeta med kniv eller nål för relief eller mönster. Skär-
ven är vit och slät och ett utmärkt underlag för underglasyrdekor och 
glasyr.
Förp. 10 kg.   Mrk SM utan chamotte. Skröjbränning 1000°C.           
Min/max temperatur 1220/1280°C. Krympning 11%

Bränd vid 1260°C i elugn

245 Stengodslera KM 2/45%
Art. nr. 12245

Kakelmassa med 45% chamotte 0-2 mm. Då chamotten är väl grade-
rad har KM 2/45 en fantastisk styrka när det gäller att göra jätteskulp-
turer och produkter med mycket tjocka väggar. Tillsätts 3 promille 
(vikt) fiber i lerkran ökas lerans bärförmåga under arbetet och brän-
ningen. Fibrerna håller lerans form och bränner bort först när mas-
san börjat smälta ihop med chamotten. Om leran tillsätts fiber blir 
torktiden längre.
Förp. 10 kg. Mrk KM 2/45. Skröjbränning 1000°C.  
Min/max temperatur 1220/1280°C. Krympning 9%.

Bränd vid 1260°C i elugn

0545 Stengodslera KM 0.5/45%
Art. nr. 120545

Kakelmassa med 45% chamotte 0,5 mm. Leran är vit och lämplig till 
platteknik, reliefer och skulptur. Chamotten kan lätt “rivas” upp till en 
rustik yta med en slinga, men kan även pressas in i leran med ett sken 
för en slät skärv. Vid drejning av stora fat kan vi rekommendera en 
blandning av KM 0,2/25% och KM 0,5/45%. Se också KM 0,2/35%.
Förp. 10 kg. Mrk KM 0,5/45%.
Skröjbränning 1000°C.   
Min/max temperatur 1220/1280°C. 
Krympning 9%.

Bränd vid 1260°C i elugn

0235 Stengodslera KM 0,2/35%
Art. nr. 120235

KM 0,2/35% lera är samma lera som KM 0,2/25% men innehåller 10% 
mer chamotte för bättre håll-fasthet. KM 0,2/35% är avsedd för drej-
ning av stora föremål och är bra till platteknik där KM 0,5/45% är för 
grov.
Förp. 10 kg. 
Mrk KM 0,2/35%.
Skröjbränning 1000°C.   
Min/max temperatur 1220/1280°C.
Krympning 8%.

Bränd vid 1260°C i elugn
Innehåller 25% chamotte 0,5 mm. Svartbrännande lera med 0,5 mm 
används till modellering, reliefarbeten och skulpturer. Den karakteri-
skiska djupsvartafärgen kommer vid 1220°C.
Förp.  12,5 kg. Mrk. m/25% chamotte 0,5mm.
Skröjbränning 1000°C.
Min/max bränntemperatur 1220 / 1280°C

Bränd vid 1260°C i elugn

1446 Stengodslera, Sculpture
Art. nr. 1246
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Stengodslera

1437 Stengodslera
Art. nr. 1237

1437 är en slammad lera utan chamotte lämpad först och främst till 
drejning av bruksgods. 1437 består av 3 olika järnhaltiga grundleror 
vilka ger eldfasthet och en vacker brun färg.  Den varma färgen pas-
sar fint  till engober och glasyrer och förhöjer utseendet på dessa. 
Järnhaltiga leror bör inte tvångskylas.
Förp. 12,50 kg Mrk. St-lera 1437.
Skröjbränning 1000°C Min/max temperatur 1240-1280°C.
Krympning 11%

Bränd vid 1260°C i elugn

1438 Stengodslera
Art. nr. 1238

En spännande lera, som i både oxiderande och reducerande bränning 
behöver hög temperatur. Basleran är slammad, för att undvika möj-
liga kalksprängningar som ofta uppstår i järnhaltiga leror. Även i en 
elektrisk ugn bevaras lerans rustika karaktär och färgen blir varmt 
ljusbrun. Bra till drejning och modellering. Leran sintrar vid 1280°C, 
därför bör vattentäthet säkras med glasyr.
Förp. 10 kg. Mrk 1438
Skröjbränning 1000°C. Min/max temperatur 1260/1300°C. Krymp-
ning 9%

Bränd vid 1260°C i elugn

1426 Stengodslera
Art. nr. 1244

Innehåller 40% röd chamotte 0-0,5mm. En intressant lera som med 
sin varma rödbruna färg länge varit efterfrågad. Den röda chamot-
ten stämmer väl med den färdiga skulpturens varma yta. Grundleran 
är en mycket plastisk lertyp vilket främjar modellering trots det höga 
chamotteinnehållet på 40 %. 1426 är även lämplig till arbeten med 
platteknik. Ljusa stengodsglasyrer passar bäst.
Förp. 10 kg Mrk.1426
Skröjbränning 1000°C                 
Min/max temperatur 1020/1260°C

Bränd vid 1260°C i elugn

1408 Stengodslera
Art. nr. 1248

Kakelmassa med 35%  2mm krossat tegel. Leran har ett mycket rustikt 
utseende på grund av de stora tegelkornen. Skärven som är varmt grå 
passar fint ihop med de mycket mörkare kornen som  gör leran påtag-
ligt ”köttig”. Vid bränning till 1260°C kan det förekomma att tegelkorn 
smälter ut på ytan. Massan är speciellt lämplig till skulpturellt arbete 
och modellering av stora föremål. Sintrar ej vid 1260°C.
Förp. 10 kg Mrk. 1408.
Skröjbränning 1000°C 
Min/maxtemperatur 1020/1260°C

Bränd vid 1260°C i elugn

1120 Stentøjsler m/35% cham.0-0,5mm
Art. nr. 1220

Leran innehåller 35% chamotte 0-0,5mm. Leran är vackert gyllene 
och lämper sig väl till drejning av bruksgods på grund av chamottens 
storlek. 
På sidorna 33-34 visas stengodsglasyr på lera 1437, dessa glasyrer 
lämper sig även väl på 1120. Leran sintrar inte vid 1250 °C. Använd en 
vattentät glasyr.
Förp. 15 kg. 
Skröjbränning 1000°C
Krympning 12%

Bränd vid 1260°C i elugn

1121 Stentøjsler m/35% cham.0-1,5mm
Art. nr. 1221

Leran innehåller 35% chamotte 0-1,5mm. 
Leran har en vacker gyllene färg och är vacker att lämna oglaserad. 
Leran lämper sig för modellering. Bra rakulera. Leran sintrer inte ved 
1250 °C. Använd en vattentät glasyr.
Förp. 15 kg. 
Skröjbränning 1000°C
Krympning 12%

Bränd vid 1260°C i elugn
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Stengodslera

172 Stengodslera
Art. nr. 1247

Innehåller 50% röd chamotte 0-1 mm. Den röda chamotten avgör skär-
vens varma, mörkbruna ton. Leran har utvecklats för modellering av 
stora föremål som skall brännas upp till 1280°C utan blåsbildning. Se-
dan 172 introducerades har dess användning för modellering av stora 
föremål bara ökat tack vare dess stabilitet och goda torkegenskaper. 
Bränd i elugn blir 172 mycket lik “rörleran” från Bornholm.
Förp. 10 kg Mrk 172.
Skröjbränning 1000°C.
Min/max temperatur 1220/1280°C. Krympning 9%.

Bränd vid 1260°C i elugn

1417 Stengodslera
Art. nr. 1241

Ljust gråbrun lera med 10% chamotte 0-0,3 mm. 1417 är en ny allsidig 
stengodslera som är fin till drejning men även lämpad för modelle-
ring. Leran är blandad av eldfasta lertyper och är därför billigare i 
produktion än ljusa leror med stort innehåll av piplera (ball clay).
Packad i plastsäck om 12,5 kg.  
Mrk 1417  Skröjbränning 1000°C. 
Min/max temperatur 1200/1280°C.
Krympning      11%.

Bränd vid 1260°C i elugn

Beigegul Stengodslera 
Art. nr. 12761 

En stadig och robust lera, lämpad både för drejning och byggnation. 
Leran följer med även vid snabb drejning vilket visar dess bredd. Le-
ran är våtslammad.
Förpackning: 12,5kg
Rek. brännintervall: 1180° - 1280 °C
Chamotte:  0 %
Torkkrympning:  -- %
Totalkrympning: 13 %  (1200°C)
Vattenabsorption:  -- %

Bränd vid 1020°C i elugn

1114 Stengodslera
Art. nr. 1214

Innehåller 45% chamotte 0-2 mm. Den är en stark modelleringslera och 
kan användas till stora skulpturer, reliefer och plattor. 1114 är blandad 
av olika eldfasta leror med tillsats av piplera, som ger en stark lera med 
ljust brun yta. Reducerad i gasugn vid 1280°C får leran en orange-brun 
ton. Den grova chamotten ger leran en rustik yta. Den framställs i kol-
lergång (oslammad) varför föroreningar kan förekomma. Förp. 12,5 kg.      
Mrk 1114 Craft Crank.
Skröjbränning 1000°C.
Min/max temperatur 1220/1300°C. Krympning 9%

Bränd vid 1260°C i elugn

1183 Stengodslera 
Art. nr. 1218

Ljusbrun lera med 30% chamotte 0-1 mm. Lämplig till modellering och 
platteknik. Leran som har en öppen struktur är sammansatt av lerty-
per med särdeles motståndskraft till sprickbildning. Leran används 
till samma slags föremål som lerorna 1154 och 1153. Hög chamotte-
kvalitet och slamning av basleran eliminerar risken för kalkspräng-
ning. Förp. 12,50 kg
Skröjbränning 1000°C
Min./max. temperatur 1200/1300°C.
Krympning 9%

Bränd vid 1260°C i elugn

1413 Stengodslera
Art. nr. 1213

Leran är ljusbrun och sammansatt av tre naturligt förekommande 
eldfasta lertyper. Ingen sand eller chamotte tillsatt. Skärven är ljus-
gul med små fina prickar, fin även utan glasyr. Leran är mycket pla-
stisk  och lämpar sig särdeles till drejning.  Risken för torksprickor är 
mycket liten. Lämplig till drejning av bruksgods och till modellering.
Förp. 12,5 kg
Skröjbränning 1000°C.
Min/max. temperatur 1080/1260°C.
Krympning 10%

Bränd vid 1260°C i elugn
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Stengodslera

1409 Stentøjsler med lava
Art. nr. 1212

Gråler med svag gullig skær, som giver leret en varm tone. Lava plet-
terne er små og virker ikke dominerende. En god baggrund for lyse 
creme glasurer som feks. 2344-2474-2484. 
God til drejning af store emner. Er et godt alternativ til 1109.

Plastpose med 12,50 kg.
Forglødning 1000°C.
Min. / max. temperatur 1240/1300°C.
Svind 12%

Bränd vid 1260°C i elugn

1431* Stentøjsler
Art. nr. 1219

Gråhvid med lavapletter. Lavaen varierer i størrelse fra små prikker 
op til 2mm og giver leret det karakteristiske udseende. 
Halvdækkende glasurer som 2344 og 1315 grå-beige mat passer fint 
på 1431. Minder om 1109 og er beregnet til frihåndsdrejning.
Plastpose med 20 kg.
Forglødning 1000°C.
Min. / max. temperatur 1240/1300°C.
Svind 12%
* Hjemtages på bestilling

Bränd vid 1260°C i elugn

Skulptur och rakulera MOK5
Art. nr. 1235 

Vit CS950 
Art. nr. 1255 

En vit och mycket plastisk, samtidigt stabil allround lera. Leran är fin-
kornig, men trots det extremt formstabil. Lämplig för drejning, kavling 
och mindre skulptur  
Förpackning: 10 kg
Rek. brännintervall: 1000° - 1300 °C
Chamotte:  0 %
Torkkrympning: 4,8 %
Totalkrympning: 10,3 %  (1200°C)
Vattenabsorption: 2,8 %  (1200°C)

Bränd vid 1260°C i elugn

Vit WM2502 
Art. nr. 1252502

Leran är en chamotterad version av WM. 
Chamotteringen av leran ger goda egenskaper vid drejning på klös 
och vid lite större föremål. Formstabiliteten underlättar vid kavling 
och drejning, en brett användbar lera.
Förpackning: 10 kg
Rek. brännintervall: 1000° - 1300 °C
Chamotte: 0-0,2mm/ 25 %
Torkkrympning: 5 %
Totalkrympning: 10 %  (1200°C)
Vattenabsorption: 3 %   (1200°C)

Bränd vid 1260°C i elugn

Grå stengodslera med lavafl 
Art. nr. 12685

En mer chamotterad variant av WMS2002GG som är stadigare och 
mera lämpad för större objekt. Båda lerorna har samma intressanta 
struktur och färg.
Förpackning: 10 kg
Rek. brännintervall: 1000° - 1250 °C
Chamotte:  0-0,5mm / 20%
Torkkrympning: 5,3 %
Totalkrympning: 10 %  (1200°)
Vattenabsorption: 3 %  (1200°)

Bränd vid 1260°C i elugn

Traditionell Engelsk skulptur och rakulera med 25% grov chamotte. 
Leran är plastisk och drejbar. Leran är mycket formstabil. Används i 
Skandinavien huvudsakligen till raku.
Förp. à 10 kg.
Skröjbränning: 920°C-1020°C
Totalkrympning 9%.
Max. bränn.temp 1280°C

Bränd vid 1260°C i elugn
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711 Lufthärdande lera
Art. nr. 1100

En perfekt lera till barn och vuxna som inte har tillgång till en kera-
mikugn
Det är en vit lera som är mycket smidig och lätt att arbeta med och 
som krymper minimalt. När leran har härdat i rumstemperatur 1 till 2 
dygn är den klar att dekorera med hobbyfärger.

Förpackning 12, 5 kg

Ska ej brännas

Porcelænsmasse nr. 2
Art. nr. 1392

Gråvit lera utan chamotte. Papperet ger leran stor bärkraft och styrka, 
gör att torkade delar kan återfuktas och bearbetas vidare. Torra och 
avbrutna bitar kan fuktas och sammanfogas på nytt. Pappersleran gör 
det möjligt att arbeta med större föremål. Papperslera 1249 lämpar sig 
väl till drejning men allra bäst till modellering. Den torkar långsamt. 
Lätt rökutveckling kan förekomma under bränning. 
Förp. 11 kg - Skröjbränning 1000°C
Min/max temperatur 1260°CKrympning 10%

Bränd vid 1260°C i elugn

Limoge Porslinslera
Art. nr. 1399

Paperclay porslin 
Art. nr. 1394

En porslinslera med unika egenskaper. Leran blir halvtransparent vid 
1260 grader, mycket vacker.  En inblandning av cellulosa och nylon-
fiber, ger dom unika egenskaperna.   Leran är lämpad för skulptur, 
byggnation och kavling. Unikt lättsam att arbeta med. 
Leran rekommenderas ej för drejning.
Förpackning: 20 kg
Rek. brännintervall: 1220° - 1280 °C
Totalkrympning: 10 %  (1200°C)

Bränd vid 1260°C i elugn
Traditionell Fransk Porslinsmassa från Limoge. Massan är mycket 
stabil och kan brännas upp till 1400 °C. Porslinsmassan har en silkes-
vit yta och god transparens.
Förp. à 20 kg.
Rekommenderad bränn.temp.: 1260-1400 °C.
Totalkrympning mellan  14% till 16% beroende på topp temperatur.

Bränd vid 1260°C i elugn

1249 Papperslera u/chamotte
Art. nr. 1249

Gråvit lera utan chamotte. Papperet ger leran stor bärkraft och styrka, 
gör att torkade delar kan återfuktas och bearbetas vidare. Torra och 
avbrutna bitar kan fuktas och sammanfogas på nytt. Pappersleran gör 
det möjligt att arbeta med större föremål. Papperslera 1249 lämpar sig 
väl till drejning men allra bäst till modellering. Den torkar långsamt. 
Lätt rökutveckling kan förekomma under bränning. 
Förp. 11 kg - Skröjbränning 1000°C
Min/max temperatur 1260°CKrympning 10%

Bränd vid 1260°C i elugn

86 Porslinslera “China”
Art. nr. 13986

De fina drejegenskaperna beror på tillsatsen av en speciell  vit ben-
tonit . Denna ovanliga bentonit missfärgar inte kaolinet. Således fås 
en plastisk porslinsmassa som är helt vit efter bränning i gasugn med 
reducerad atmosfär upp till 1300 grader.  ”China” lämpar sig också 
väl till platteknik och modellering. Blank transparent porslinsglasyr 
1551 passar utmärkt till porslinsmassan. 
Förp. 12,5 kg Mrk. ”China”.
Skröjbränning 1000°C   Min/max temperatur 1240/1300°C.  
Krympning 15%.

Bränd vid 1260°C i elugn
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Läderhårt eller skröjbränt?
Traditionellt har engober  lagts enbart på lä-
derhård lera vilket har medfört vissa nackde-
lar. När man doppar, begjuter eller målar med 
engober på läderhård lera suger leran vat-
ten ur engoben. Lerföremålet blir därför ofta 
mjukt och svårt att hantera.
Alla våra engober kan användas på läderhård 
lera, samtliga lergods och stengods engober 
är gjorda för att även kunna läggas på skröj-
bränd lera. Detta innebär mycket stora förde-
lar i hanteringen, både i produktion och när 
engoberna används i undervisning. När man 
använder engoberna på skröjbränd lera bör 
man iaktta följande enkla regler:

1.  Skröjbrända föremål doppas snabbt i rent 
vatten före engoberingen. Denna fuktning in-
nebär att ev luftblåsor trycks ut ur skärven. 
Skärvens sugförmåga minskas och engobe-
nas vidhäftning blir bättre.

2.  Engoben behöver ingen extra skröjbrän-
ning, utan kan glaseras och brännas efter re-
lativt kort torkning.

Måla på skröjbränd, läderhård eller helt torr 
lera. Detta ger det bästa resultatet genom att 
leran då suger ordentligt. Måla gärna flera la-
ger på varandra, då ett för tunt skikt ger ett 
“vattnigt” resultat med dålig färgutveckling.

Rör om engoben grundligt före användning.
Speciellt ljusa engober, vilkas täckförmåga är 
mindre än de mörkas, kan gärna läggas på i 
flera skikt. En kort torkning mellan skikten är 
nödvändig.

Engober lämpar sig inte till mycket små detal-
jer. För fin streckdekor kan vi rekommendera 
Ceramas blyfria underglasyrfärger.

Engobe spruta med 3 extra 
spitsar
Varunr.: 18519
Med boll sprutan medföljer 3st. spetsar i 
olika storlekar för dekoration.

2127 Mörk grön

2130 Citrongul

2131 Orangeröd

2125 Brun

2128 Röd

2121 Vit

2134 Mörk blå

2135 Grön

2132 Gammelrosa

2133 Violett

2129 Mörklilla

2122 Rödbrun

2139 Limegrön

2120 Turkosblå

2138 Svart

2137 Grå

2126 Gul

2136 Olivengrön2123 Orange

2124 Blå 

Lergodsengobe
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2105
5 Grön 

2113
13 Ljusgrön 

32100
11 Turkos 

2104
4 Blå 

2115
15 Mörkblå 

2106
6 Brun

2109
9 Kastanjebrun 

2103
3 Röd 

2110
10 Rosa 

2101
1 Vit 

2112
12 Stålblå 

2107
7 Ljusgul 

2108
8 Sandfärg 

2102
2 Varmgul 

2114
14 Svart 

Lergodsengobe
Traditionellt har engober lagts enbart på lä-
derhård lera vilket har medfört vissa nackde-
lar. När man doppar, begjuter eller målar med 
engober på läderhård lera suger leran vatten 
ur engoben. Lerföremålet blir ofta mjukt och 
svårt att hantera. Vårt sortiment av engober 
kan läggas på läderhård, skröjbränd eller helt 
torr lera. Detta innebär mycket stora fördelar 
i hanteringen, både i produktionen och när 
engoberna används i undervisningen. När 
man använder våra engober på skröjbränd 
lera bör man iaktta följande enkla regel:
Skröjbrända föremål doppas snabbt i rent 
vatten före engobering.  Skärvens sugför-
måga minskas därmed och engobens vid-
häftning blir bättre. Engobe kan påföras med 
bollspruta, pensel, roller, hällning/doppning, 
stöppling och även sprutning.
För max. färgstyrka krävs transparent glase-
ring. Våra engober är glaserade med blyfria 
glasyr 3100.

Gammelrosa. Varenr. 217805

Gul. Varenr. 217823Blå. Varenr. 217815

Rød. Varenr. 217833

Sort. Varenr. 217812

Grøn. Varenr. 217828

Hvid. Varenr. 217803 Violet. Varenr. 217832

2148 Olivengrön2149 Vit

2142 Lysblå

2147 Kanariegul

2144 Svart

2145 Solgul

2140 Blå

2141 Neongrön

Lergodsengobe

Decofärger
Ceramas Deco-färger är ett mellanting av van-
liga lergodsengober och målningsfärdiga un-
derglasyrfärger. Deco-färgerna är lättare att 
måla med än vanliga engober och mer ekono-
miska än underglasyrfärgerna. 

Ceramas Deco-färger kan användas rent de-
korativt  utan glasyr men även överglaseras 
med någon av Ceramas matta eller blanka 
målningsfärdiga glasyrer. Ceramas Deco-
färger målas på skröjbränt gods och glasyr-
bränns efter slutmålning med glasyr. Skall 
föremål målade med Deco-färgerna doppgla-
seras med t ex transparent glasyr nr. 1003 är 
det en fördel att först måla på icke skröjbränt 
gods och därefter skröjbränna så att föremå-
len bättre kan suga till sig glasyren.

Deco-färgerna används till alla lergodslerty-
per och bränns mellan 1020°C - 1060°C.

Decofärger

Engober
Engoberna är varma och kraftiga i färgutve-
cklingen. Stengodsengoberna smälter bra 
ut på leran och kan även lämnas oglaserade. 
Den ena delen av provet är  glaserat med 2209 
transparent blank medan den andra delen är 
oglaserad.

Engober

Engober/Decofärger         
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Underglasyrfärger
Dekorfärger
Vår kollektion av dekorfärger kan användas både som påglasyrfärger (traditionell majolika) eller som underglasyrfärger. 
Färgerna är tänkta för penselmålning, dekorsprutning, stämpling och screen. Starka, klara färger till penseldekor under transparent eller 
över täckande vit glasyr. De målningsfärdiga färgerna är upprörda i vattenbaserat målningsmedium och kan användas såväl till lergods- som 
stengodsglasyr. Blandning med vit nr 1699 ger pastellfärger och tillsats av transparent nr 1652 ger svagare färgtoner. Kan spädas med vatten. 
Färgerna levereras målningsfärdiga i plastburk om 50 ml. Bränningstemp. 960-1260°C. Färgskillnad förekommer beroende på bränntempe-
ratur. Kontrollera max temperaturen så att det stämmer med dina bränningar i övrigt. Färgerna kan också köpas som pulver. Att lyckas med 
dekormålning handlar till stor del om konsistens och val av pensel, provmåla och testa alltid först.

Under- och påglasyrfärger bränt vid 1020°C som påglasyr på vit glasyr

Under- och påglasyrfärger bränt vid 1250°C under transparent glasyr

Mörk grön Gräs grön Vattengrön Mörk blågrå Påsklilje gul Gul Intensiv röd
varunr. 2631 varunr. 2632 varunr. 2633 varunr. 2634 varunr. 2635 varunr. 2636 varunr. 2637

Röd Transparent Mörk grå Mörk brun Grå svart Karry Ljusgrå
varunr. 2638 varunr. 2612 varunr. 2613 varunr. 2614 varunr. 2615 varunr. 2617 varunr. 2620

Turkosblå Ljus brun Röd Blå Vit Djub blå Orange
varunr. 2621 varunr. 2622 varunr. 2624 varunr. 2628 varunr. 2629 varunr. 2641 varunr. 2642

Ljus grön Limegrön Ljus lilla Röd Rödbrun Lilla Svart
varunr. 2648 varunr. 2650 varunr. 2651 varunr. 2652 varunr. 2653 varunr. 2653 varunr. 2656

Mörk grön Græs grön Vattengrön Mörk blågrå Påsklilje gul Gul Intensiv röd
varunr. 2631 varunr. 2632 varunr. 2633 varunr. 2634 varunr. 2635 varunr. 2636 varunr. 2637

Röd Transparent Mörk grå Mörk brun Grå svart Karry Ljus grå
varunr. 2638 varunr. 2612 varunr. 2613 varunr. 2614 varunr. 2615 varunr. 2617 varunr. 2620

Turkosblå Ljus brun Röd Blå Vit Djub blå Orange
varunr. 2621 varunr. 2622 varunr. 2624 varunr. 2628 varunr. 2629 varunr. 2641 varunr. 2642

Ljus grön Limegrön Ljus lilla Röd Rödbrun Lilla Svart
varunr. 2648 varunr. 2650 varunr. 2651 varunr. 2652 varunr. 2653 varunr. 2653 varunr. 2656
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Levereras styckvis eller i ask. Temperatur 1020 -1280°C. Ask nr. 1 in-
nehåller 8 st färgkritor från nr. 761 till nr. 768. Ask nr. 2 innehåller 8 st 
färgkritor från nr. 771 till nr. 778.
Nr. 761 Lila, nr. 762 Grå, nr 763 Ljusgrön, nr. 764 Ljusbrun, nr. 765 Mel-
lanblå, nr. 766 Mörkbrun, nr. 767 Mellangrön, nr. 768 Turkosgrön.
Nr. 771 Citrongul, nr. 772 Vit, nr. 773 Bordeaux, nr. 774 Mörkblå, nr. 775 
Mellanbrun, nr. 776 Svart, nr. 777 Turkosblå, nr. 778 Mörkgrön.

Färgpennor til lergods och stengods
Färgpennor till lergods. Lev. styckvis
Röd  nr. 26815  bränntemperatur 1020 - 1040°C
Ljusbrun  nr. 26808  bränntemperatur 1020 - 1040°C
Gul  nr. 26805  bränntemperatur 1020 - 1040°C
Lila  nr. 26912  bränntemperatur 1020 - 1040°C

Färgpennor till ler- och stengods. Lev. styckvis
Mörkbrun nr. 26801  bränntemperatur 1020 - 1260°C
Mörkgrön nr. 26803  bränntemperatur 1020 - 1260°C
Mörkblå  nr. 26811  bränntemperatur 1020 - 1260°C
Turkos  nr. 26809  bränntemperatur 1020 - 1260°C
Ljusblå  nr. 26804  bränntemperatur 1020 - 1260°C
Ljusgrön  nr. 26810  bränntemperatur 1020 - 1260°C
Svart  nr. 26806  bränntemperatur 1020 - 1260°C

Guldpenna
Guldpennan innehåller 2 g guld. När pennan används första gången 
hålls spetsen intryckt mot ett papper för att guldet skall rinna ner. 
Pennan kan nu användas på vanligt sätt.
Temperatur 800°C.

Underglasyrfärger

Färgkritor

Underglasyrfärger färdigblandade

Art.nr:41208
UG V354
bladgrön

Art.nr:42218
UG V332
blå

Art.nr:42228
UG V341
blågrön

Art.nr:43208
UG V308
gul

Art.nr:43228
UG V384
orange

Art.nr:44208
UG V370
svart

Art.nr:46208
UG V314
chokladbrun

Art.nr:43218
UG V315
persika

Art.nr:47208
UG V316
ljusrosa

Art.nr:47218
UG V318
mörkrosa

Art.nr:47228
UG V371
mellanrosa

Art.nr:47238
UG V382
röd

Art.nr:48228
UG V381
amethyst

Art.nr:48218
UG V322
purpur

Art.nr:48208
UG V321
syrén

Flytande dekorfärg, färdig för användning. Mycket lätt att arbeta med. 
Bly- och märkningsfri produkt. I första hand avsedda för lergods, men 
vissa färger fungerar även i stengodstemperatur (framgår av bild)  

Färgerna är inbördes blandningsbara, kan glaseras med transparent 
glasyr, och får oglaserade en sidenmatt engobeliknande yta. Det finns 
två färgindikationer – den övre gäller för lergods, den undre för sten-
gods.

Art.nr:43238
UG V391
intensivgul

Art.nr:47248
UG V387
klarröd

Art.nr:43248
UG V390
klarorange

Art.nr:47268
UG V389
eldröd

Art.nr:47258
UG V388
ljusröd

Guld och platina
Varenr. 29111414. 
Glansguld nr 1414-12% 
till porslin. 
Temp 780-820°C.

Varenr. 291416. 
Glansplatina nr 1416-9%
till porslin. 
Temp 780-820°C.

Varenr. 29216. 
Mattguld nr 16 till porslin. 
Skall ej poleras. 
Temp 780-820°C.

Varenr. 29112
Glansguld NZ 12%. 
Temperatur 750-820°C.

Varenr. 2961
Glansplatina NZ 1A/S 
Temperatur 750-820°C.

Varenr. 29460
Polerguld 60/BS/24 
Temperatur 750-820°C.

Varenr. 29160
Förtunning V 160 (0,1l/frp) 
Temperatur 750-820°C.
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Rakuglasyrer

Lera: 1121
Reducerad
100 g   fritta nr 169
  15 g   zirkon nr 5
    4 g   bentonit

Lera: 1121
Oxyderet
100 g   fritta nr 169
    4 g   kopparoxid
    4 g   bentonit

Skålarna på bilden är alla skröjbrända i elugn till 990 C och brända i 
rakuugn vid 900°C i ca 20 minuter.

Lera: 1121
Reducerad         
100 g  fritta nr 169 
  12 g   kopparoxid    
    4 g   bentonit  
    4 g  tennoxid

325058 - Rakutång

325059 - Rakutång rund

Längd 69 cm.

Längd 68 cm.

Raku
Rakubränning
Raku är en mycket gammal och fascinerande bränningsteknik där re-
sultatet av bränningen kan skådas omgående. Med hjälp av en rakut-
ång plockas de rödglödgade keramikföremålen ur ugnen och läggs i 
en spann fylld med t ex sågsån. Syretillförseln stryps och det sker en 
lokalreduktion, d v s  vissa metalloxider reduceras till metall. Därpå 
kyls föremålet snabbt genom att doppas i vatten och putsas sedan 
rent. Man kan se en glänsande färgutveckling.
Om föremålet enbart tas ur ugnen och kyls i luften innan det placeras 
i vatten kommer färgutvecklingen se helt annorlunda ut.  Ett överskott 
av syre har resulterat i  oxidation. 
Grovt chamotterade leror används ofta och glasyrerna består av frit-
tor, metalloxider och leror.
Rakuföremålen skröjbränns i en vanlig elugn. Själva rakubränningen 
utförs i fabriks- eller hemmabyggda ugnar.
Rakubränningar sker alltid utomhus.

Samma material används till raku som till övrig  traditionell framstäl-
lning av keramik. Raku sker vid en relativt låg temperatur där rödglöd-
gade föremål tas ur ugnen. Det är således viktigt att välja leror som tål 
höga temperaturväxlingar.  Följande lertyper passar till raku: 1161 ”T” 
vit, till modellering och drejning av mycket stora föremål. KM 0,5/45% 
vit, till modellering samt gulbrännande lera 1121 till drejning. Av de 
mörka lertyperna rekommenderas 1154 och den järnhaltiga 1438 som  
är en utomordentlig lera lämpad till handbyggning.
Vid glasering av rakuföremål används frittor °råglasyrer). Fritta nr. 169 
samt ”J”  passar fint till infärgning med oxider, karbonater och  färg-
kroppar se sid, 40 och 41. Material till ugnsbygge och rakubränning 
kan köpas var för sig.

Rakutunna
Varunr. 51RAKUOVNTØNDE
Här har du möjligheten att skaffa dig en billig raku ugn. Ugnen är fram-
ställd av ett oljefat på ca 100 liter. Hela ugnen är isolerad med en 38 mm 
tjock keramisk fiber. Locket är monterat så att det kan lyftas upp och i 
sidled
Mått Utv./Inv. diam. 60/48cm – höjd 71/56 cm.
Levereras med gasolbrännarset som innehåller 2 mtr. gasslang, regula-
tor och brännare. Tills vidare medföljer 2 ugnsstenar och en rund silima-
nitplatta Ø 370 mm. Observera att tunnan kan skifta i utseende.

Raku självbyggarset 
Varunr. 51RAKUSS
Denna typ ugn, som  fler och fler 
använder, är stängselnät, som in-
vändigt är beklätt med keramiska 
fibermattor. Denna typ av ugnar 
väger inte mycket och är lätta att 
flytta. Dessa ugnar uppvärmes 
som regel med hjälp av en gasol-
brännare.
Vi har sammanställt byggmate-
rial, som är nödvändigt för att 
bygga denna typ av ugn. Bestå-
ende av: Stängselnät, keramiska 
fibermattor, eldfast tegel, botten-
sten och bottensättplatta. 
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326018 - Handske,
Alu vante till raku
Värmebeständig  tumvante med 
alu-folie
37 cm långa med 16 cm krage

326017 - Handske, m/ 
5 fingre i skin och alu
Spaltläderhandske med alu-folie 
och krage

Raku

Litteratur

Art.nr: 3157
Det är spännande att göre sin 
egen keramik och en extra ut-
maning att bränna dem i hemma 
byggd rakuugn. Boken berätter 
klart och instruktivt om raku tek-
niken så att både barn och vuxna 
kan komma igång. 
Dansk text
Färgfoto.

Art.nr: 3141.
En mycket inspirerande och om-
fattende bok om raku. Rakuvaria 
beskriver ugnsbygge, glasyrre-
cept och bränntekniker. Boken er 
skriven på en lätt tillgänglig en-
gelska. En fantastisk bok som är 
ett måste för både nybörjare och 
erfarna rakuälskare.
Engelsk tekst. Färgfoto.
304 sidor.

Färdigblandade rakuglasyrer

Tillbehör

Kobbarröd rakuglasur       Nr. 910
Turkos rakuglasur           Nr. 911
Grön rakuglasur           Nr. 912
Gulbrun rakuglasur           Nr. 913
Vit rakuglasur           Nr. 914

Trsp.       rakuglasur           Nr. 915
Blå rakuglasur           Nr. 916
Gul rakuglasur           Nr. 917
Röd rakuglasur           Nr. 918
Vårgrön  rakuglasur           Nr. 919

Den vita (nr 914) och den transpa-
renta (nr 915) kan färgas in med 
färgkroppar (se sid. 40-41), oxi-
der eller karbonater.

Gasbrännare   
Gasregulator
Gasslange   
Temperaturmåtare (NiCr-Ni) 

Art.nr: 3114
En intressant bok som behand-
lar olika typer av ugnar som går 
att bygga och bränna i, förutom 
elugnar. Även olika typer av en-
gångs ugnar, och ugnar som har 
skulpturala värden. 

Art.nr 3115
En Raku bok som verkligen inspi-
rerar, beskriver olika arbetssätt 
och visar på färdiga arbeten av 
hög klass, i form av bra färgfoto.
.

Art.nr: 3152.
Dansk text av Lene Gullöv.  
Boken behandlar i bilder och text 
drejning, handbyggning, engo-
bering, dekoration och glasering. 
Dessutom beskrivs rakutekni-
ken.
140 sidor steg för steg. 
Färgfoto.

Temperaturmätare
Digitalmätare 
för temperatur 
visning.
Se sida 76
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Varunr. 2401 
Transparent blank 

Varunr. 2403 
Transparent blank

Varunr. 2435 
Violet

Varunr. 2425 
Blågrön

Varunr. 2455 
Stjärnhimmel

Varunr. 2475 
Bordeaux

Varunr. 2476 
Coboltblå

Varunr. 2412
Metalbrun

Varunr. 2488
Blågrön med effekt

Varunr. 2428 
Grön med effekt

Varunr. 2429 
Gul med röd effekt

Varunr. 2440 
Pistolsvart, matt

Varunr. 2426 
Himmelblå

Varunr. 2432 
Röd med effekt

Varunr. 2433 
Turkosblå med effekt

Penselglasyr
Målningsfärdiga penselglasyrer
500 g.
Mälningsfärdiga penselglasyrer är avsedda 
för penselglasering av såväl gjutna som hand-
gjorda föremål. Problem med torra penslar 
och ojämna lager glasyr på föremålet känns 
alltför väl igen vid penselglasering. Dessa 
målningsfärdiga penselglasyrer gör det en-
kelt att måla glasyr med pensel. Penselglasy-
rerna kan spädas med vatten. Penselglasyrer 
för lergods passar till plastiska lergodsleror 
och lergodsgjutleror och bränns vid 1020°C. 

Samtliga målningsfärdiga penselglasyrer är 
blyfria och lämpliga till skolundervisning. Då 
glasyrerna inte är vattentäta på alla lertyper 
rekommenderas invändig glasering med gla-
syr nr. 2401 där vattentäthet önskas.

Penselglasyrerna passar speciellt till blålera, 
ultravit lergodsgjutlera nr. 14, vit lera nr. 444 
och röd lergodslera nr. 1426.

Penselglasyren skall röras eller skakas om 
före användning.

Lägg på glasyren med en mjuk pensel.

Börja med stora ytor där grundfärgen skall 
ligga. Låt glasyren torka ett ögonblick och 
lägg därefter ett andra skikt.

Till små detaljer kan det vara enklare att an-
vända våra färdigupprörda underglasyrfär-
ger.

Dessa färger kan också användas till över-
glasyrdekor  och kan således målas på den 
torra, obrända penselglasyrytan.

Efter färdig glasering bränns föremålet vid 
1020°C.

Varunr. 2419
Vit Blank
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Varunr. 2434 
Blå med effekt

Varunr. 2487 
Mörk blå med effekt

Varunr. 2436 
Svart med effekt

Varunr. 2450 
Ljus aubergine

Varunr. 2451 
Rödbrun

Varunr. 2452 
Brun

Varunr. 2424
Spring green

Varunr. 2454 
Citrongul

Varunr. 2486 
Gul

Varunr. 2456 
Orange

Varunr. 2457 
Orangeröd

Varunr. 2458 
Ljusröd

Varunr. 2459 
Röd

Varunr. 2460 
Rosa

Varunr. 2461 
Turkosblå

Varunr. 2462 
Blå

Varunr. 2463 
Mörk blå

Varunr. 2464 
Grå

Varunr. 2465 
Mörk grön

Varunr. 2466 
Pastellgrön

Varunr. 2467 
Ljusgrön

Varunr. 2437 
Svart

Varunr. 2469 
Vit med grå effekt

Varunr. 2489
Vit med blå/röd effekt

Penselglasyr
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Glasyrberedning

För att hindra glasyren från att klumpa sig när pulvret skall röras ut 
i vatten bör det hällas långsamt och under omrörning i en hink med 
lagom vattenmängd. Använd inte för mycket vatten. En knapp liter per 
kg glasyrpulver torde vara en lämplig mängd att börja med. Använd 
en borrmaskin med variabel hastighet och en glasyromrörare för att 
röra ut glasyren. 
Genom att tillsätta antibottenfällningsmedel ABM3 redan när man rör 
upp glasyren kan man förhindra hård bottenfällning även om glasy-
ren lagras länge. Glasyren är nu klar att siktas. Ändamålet med sikt-
ningen är att ta bort ev rester av icke upprörd glasyr, föroreningar och 
ev klumpar av ABM3. En masktäthet på 60 mesh brukar vara tillräck-
lig. För att få den upprörda glasyren att rinna genom sikten kan man 
använda en diskborste. För borsten runt i glasyren med ett lätt tryck 
mot siktens botten. 
För att få rätt täthet på glasyren används flytvikten för att mäta för-
hållandet mellan vatten och pulver. Flytvikten ställs i glasyrslamman 
och flyttalet avläses vid glasyrytan.

Överhällning är en användbar teknik om man skall glasera mycket 
stora föremål eller har för lite glasyr tillgänglig. Metoden är även 
mycket användbar för dekorativa ändamål. Att först hälla glasyr in-
vändigt och därefter doppa utsidan är kanske den vanligaste glase-
ringstekniken. Låt gärna kärlet torka en kort stund mellan ihällning 
och doppning för att inte fånga luft i skärven.
Glasering med glasyrtång använder man om man vill doppa hela kär-
let på en gång. De små märkena efter tången försvinner i bränningen. 
Bränn på trefötter eller torka av glasyren under kärlet. Sprutning ger 
den bästa möjligheten att styra glasyrskiktets tjocklek. Kärlet skall 
rotera vid sprutning. Använd alltid andningsskydd och anordna nå-
gon form för utsug. Sprutning kan göras med professionell kompres-
sorutrustning eller med glaze-gun eller handglasyrspruta.

Vattentäthet
När vi i katalogen betecknar en glasyr som vattentät* är det resultatet 
av försök som gjorts på följande sätt: Glasyren som testas har lagts 
på en skål av gulbrännande dansk blålera som bränts vid 1020°C. Den 
brända skålen har fyllts med vatten och stått 24 timmar på ett läsk-
papper. Om det inte finns spår av vatten på papperet efter denna tid 
anses glasyren vara vattentät på dansk blålera.
Några av våra grundglasyrer är även täta på röda och vita lergodsle-
ror.

Överhällning     Doppning            Sprutning

Varunr. 324060.
Vid varje glasyr anges ett vägledande flyttal. I synnerhet när det gäller effektglasyrer är detta flyttal inte entydigt. Dessa glasyrer va-
rierar i färg beroende på deras täthet, men flyttalet ger i stora drag en anvisning om hur tjockt eller tunt en glasyr skall röras 
upp. Lägg märke till att skärvens sugförmåga, som bl a beror på hur högt skröjen är bränd, påverkar den täthet 
glasyren skall ha för att resultatet skall bli det man avsett. Även doppningstiden påverkar 
tjockleken på glasyrskiktet. Man använder en flyt-vikt för att mäta flyttalet. Den består av 
en luftfylld, utdragen glascylinder med en tyngd i den ena änden. Inuti cylindern finns en 
skala graderad från 40 till 60. När flytvikten doppas i upprörd glasyr ställer den sig lodrätt, 
och beroende på glasyrens täthet sjunker den mer eller mindra djupt. På skalan avläser 
man flytvikten i höjd med glasyrytan. Med vatten eller mer glasyrpulver kan man justera 
tätheten till önskat flyttal. Flytvikt av glas, längd 10 cm.

Flyttal

Bottenfällning ABM 3
Varunr.: 2858
Upprörd glasyr bottenfäller. Någre glasyrer bottenfäller så hårt att det 
kan vare svårt att röra upp dem om de fått stå ett tag. För att mot-
verka hård bottenfällning kan man tilsätta anti-botten fällnings medel 
ABM3. ABM3 förhindrar inta att glasyren bottenfäller, men den blir så 
mjuk att den är lätt att röra upp igen.

Målningsmedium CM 2
Varunr.: 2857 400gram.
Målningsmedium till glasyr, un-
derglasyrfärger och färgkoppar.

Avdragsvax
Varunr.: 2860 flaska       450 ml
Varunr.: 286000 flaska 1000 ml
Denna typ av vax målas på sam-
ma sätt som dekorationsvaxet, 
men kan dras av från skärven när 
den torkat så att man kan lägga 
ny glasyr där avdragsvaxet har 
suttit.

Dekorationsvax
Varunr.: 2867 flaska   450 ml
Varunr.: 2868 flaska 1000 ml
Där det skröjbrända godset 
målas med dekorationsvax fäster 
inte glasyren och skärven förblir 
oglaserad. Med dekorationsvax 
kan många spännande effekter 
uppnås. Penslar rengöres i ter-
pentin.

Siktning
Det är lämpligt att sikta enfärgade och transparenta glasyrer når det 
blandats med vattnet. Effektglasyrer tex. prickiga skall inta siktas. 

Glasyrberedning
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Godsets placering i ugnen

Skröjbränning

Skärvens karaktär

Bränningshastighet
Temperaturen blir som regel inte helt jämn i en el-ugn. Det gäller såväl 
små som stora ugnar. Ofta är det godsets placering i ugnen som är 
det avgörande för att uppnå goda bränningsresultat. Fördela godset 
så jämnt som möjligt i ugnen för att främja god luftcirkulation i botten 
och sidor. Finns inte möjlighet att fylla ugnen helt bör godset sättas i 
mitten av ugnen. En sättning av gods i enbart nedre delen av ugnen 
resulterar nästan alltid i bränningsfel.

Många fel vid bränning av lergodslera och lergodsglasyrer kan här-
ledas till felaktig skröjbränning. En stor del av de sprickor (förutom 
torksprickor) och sprängningar som förekommer beror på för snabb 
temperaturstegring upp till 600°C.
Praktiskt taget alla ugnar är försedda med en effekt- eller energiregu-
lator som medger att bränningen tar ca 6 timmar upp till 600°C. Vi re-
kommenderar skröjbränning av lergodslera till ca 920°C då alla våra 
glasyrers flyttal är beräknade på basis av denna skröjtemperatur.
Om man skröjer mycket under 920°C får man en porösare och mer su-
gande skärv med för tjockt glasyrskikt och rinningar eller krypningar 
som resultat. Om man däremot skröjbränner högre blir skärven hård-
are, med mindre sugförmåga som följd, vilket i sin tur kan ge för tunna 
glasyrskikt. Resultatet kan bli en “torr” och tråkig glasyryta. För låg 
eller för hög skröjtemperatur kan dock alltid kompenseras med kortare 
eller längre doppning i glasyrbadet.
Stengodslera bör till skillnad från lergodslera skröjbrännas till minst 
1000°C så att eventuella kolpartiklar är fullständigt bortbrända före 
glasyrbränningen.  Oförbrända rester av kol i leran kan i ogynnsamma 
fall förorsaka missfärgning av glasyren och blåsor    i godset.

Bilderna visa stengodsglasyr 1306 brända i elugn och med kontrol-
lerad styrning av bränningskurvan. Styrning med långsam avkylning 
har fått glasyrerna att bilda kristaller. Bränningshastigheten och av-
kylningshastigheten är mycket viktiga för en glasyrs slutliga utsmält-
ning. Samma glasyr bränd i två olika ugnar med samma topptempe-
ratur men olika brännkurvor kan få mycket olika resultat. Eftersträvar 
man en viss glasyreffekt räcker det inte med att känna till topptempe-
raturen - stigningshastighet, utjämningstid och avkylningshastighet 
är väl så viktiga faktorer.

Bilden visar stengodsglasyr 1318 glaserad på en lera som innhåller 
järnoxid i form av lavapartiklar. Glasyrens utseende varierar bero-
ende på den underliggande skärven. Några glasyrer lämpar sig inte 
alls för mörka lertyper och de flesta stengodsglasyrer blir olika på vit 
stengods- och porslinsmassa.

Beskrivning Möjlig lösning

Krypning 
glasyrbränning

Ångspräng-
ning glasyr-
bränning

Hård spricka
i glasyr

Mjuk spricka
i glasyr

Krackelering
stengods

Ojämn yta
glasyrbränning

Nålstick
glasyrbränning

Glasyr-
dropp

Ångsprängning
skröjbränning

Dålig färg
glasyrbränning

Överbränd
glasyr

Blåsor i
glasyr

Sträv yta vid 
glasyr bränning

Kalk-
sprängning

Spännings-spric-
kor glasyrbränning

Spännings spric-
kor skröjbräning

Glasyren kryper från 
skärven och samlas i små 
öar. Några gånger kryper 
glasyren bara bort från 
vassa kanter på godset.

Kan bero på fett eller 
damm på skärven eller för 
tjock glasering.
1) Håll skärven ren före 
glasering.
2) Glasera tunnare.

Glasyren “droppar” på 
nedhängade kanter. I 
transparenta glasyrer 
syns ofta blåsor  Felet är 
vanligt på gjutna porslins-
figurer.

Problemet beror på porsli-
nets fina struktur och där-
med följande ökade sug-
förmåga under glasering.
1) Glasera tunnare.

Prickar eller små hål i 
glasyren. Problemet kan 
uppträda på alla lertyper, 
men visar sig mest på 
chamottehaltiga leror.

Nålstick uppstår kring 
chamotte- eller dammkorn 
i lerytan.
1) Svampa inte chamotte-
lera. 2) Glasera tjockare, 
ev två skikt.

Glasyrytan har smält ut 
rätt på skärven efter brän-
ning, men ligger ojämnt 
och saknar mönster eller 
struktur.

Den upprörda glasyren är 
inte till-räckligt bearbe-
tad.
1) Sikta glasyren före an-
vändning. 2) Bered glasyr 
24 t före användn.

Ett fint rutmönster av 
sprickor framträder i 
glasyrytan efter bränning 
och avkylning. Ibland 
svårt att se på matta 
glasyrer.

Beror på olika utvid-
gningskoefficient för lera 
och glasyr.
1) Höj glasyrtemperaturen 
40-50°C. 2) Utnyttja effek-
ten dekorativt.

Sprickor genom gods 
och glasyr. Sprickornas 
kanter är mjukt rundade 
och glasyren har krupit 
från sprickans kant.

Den mjuka kanten visar att 
sprickan fanns i godset in-
nan glasyren smälte, tro-
ligen en tork-spricka eller 
en skröjspricka.

Sprickor genom gods och 
glasyr. Sprickans kanter 
är hårda och vassa. Ibland 
har godset delats i bitar. 
Se spänningssprickor, 
glasyr.

Vassa glasyrsprickor vis-
ar att godset har spruckit 
under avkylning, efter att 
glasyren har stelnat.
1) Kyl av godset långsam-
mare.

Skivor av skärven har 
sprängts av under glasyr-
bränning. Felet uppstår 
nästan bara på den del av 
godset som står nära ett 
element.

Glasyrvattnet går in i skär-
ven, kokar och ångsprän-
ger godset.
1) Torka godset efter gla-
sering.
2) Bränn långsamt upp till 
300°C.

Godset “exploderar” 
under skröjbränningen, 
ofta i småbitar men 
ibland har bara skivor av 
skärven sprängts av.

Vattnet i leran kokar. Ån-
gan kan inte komma ut. 
Den spränger.
1) Torka leran bättre.
2) Bränn långsamt upp 
till 300°C.

Skröjen har spruckit 
eller ev delats i flera 
delar. I handdrejat gods 
är sprickorna som regel 
cirkulära runt botten.

Sprickorna beror som 
regel på ojämn godst-
jocklek.
1) Gör godset jämnt-
jockt. 2) Bränn sakta till 
1000°C.

Godsets glasyr spricker 
eller flagnar av under 
glasyrbränning eller 
flera veckor efter avslu-
tad bränning.

Beror som regel på olika 
utvidg-ningskoefficient i 
lera och glasyr.
1) Glasera tunnare.
2) Byt lera eller glasyr.

Godset spricker eller 
spjälkar av under glasyr-
bränningen eller upp till 
flera veckor efter att det 
tagits ut ur ugnen.

Felet beror på små kalk-
partiklar i lerytan.  Kal-
ken, som kan komma 
från gipsformar, cha-
motte etc. utvidgar sig 
mycket med fukt.

Glasyr ytan är efter 
bränning matt, sträv och 
stenaktig. Vid transpa-
renta glasyrer är ytan 
vitgrå, i det närmaste 
“dammig”.

Glasyren är inte utsmält
1) Höj temperatur i ugn.
2) Förläng utjämningsti-
den.
3) Kolla automatiken 
med käglor.

Blåsor eller kratrar i gla-
syrytan efter bränning. 
Beroende på utveck-
lingsgrad är kratrarna 
skarpkantade eller mjukt 
avrundade.

Blåsor i glasyr beror på 
gasbildning i och under 
glasyrytan.
1) Öka och utjämna skröj-
temp. 2) Öka glasyrtemp. 
och utjämning.

Färg och glasyr har run-
nit av från lodräta ytor. 
Ofta ses tydliga färgs-
pår ned genom glasy-
ren. Felet kan utnyttjas 
dekorativt.

Glasyren är överbränd 
och blir för lättflytande.
1) Sänk temperaturen.
2) Kolla automatiken 
med käglor.

Orange, röda, gula eller 
rosa färger under eller i 
glasyren har försvunnit 
helt eller har mist sin 
intensitet efter glasyr-
bränningen.

Färgämnena har fått för 
hög temperatur eller för 
mycket zink.
1) Sänk bränningstem-
peraturen.
2) Byt till zinkfri glasyr.

Felschema

Beskrivning Möjlig lösning
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Färgerna levereras om:

100gram, 2kg, 5kg och 25kg.

Lergodsglasyr

1001 Transp. gjutglasyr blank
Art. nr. 221001
En mycket transparent glasyr som passar 
till alla typer av gjutlera, både lergods och 
stengods. Kan brännas i alla temperatur-
områden från 1020°C till 1260°C. Den ger fin 
färgutveckling över underglasyrdeko. Kan 
också infärgas med färgkroppar. En vittäck-
ande blank glasyr får man med tillsats av 15% 
zirkon nr 5.
Krackeleringsfri på gjutlera.
Bränningstemperatur 1020-1260°C                  
Flyttal 40

1022 Grågrön matt 1024 Spring Green, blank
Art. nr. 221022 
Ett svagt metalliskt skimmer kan skönjas på 
glasyrens yta som  passar fint till den grågrö-
na bottenfärgen. Glasyren ger ett dekorativt 
och matt helhetsintryck.
Bränningstemperatur 1020°C. 
Flyttal 50

1026 Solgul blank
Art. nr. 221024 
Nyhet – Den ljusgröna färgen har varit sakn-
ad. Enbart den riktiga glasyrsammansättnin-
gen ger möjlighet till att utveckla det gröna 
färgpigmentet till denna glasyrs utseende.
Temp: 1020 – 1280 °C
Flytvikt:  45-50

Art. nr. 221026
Helt solgul glasyr med god täckförmåga. 
Lämplig till bruksföremål, är lätt att doppgla-
sera. Fin på alla lertyper.
Bränningstemperatur 1020°C
Flyttal 50

1003 Transparent blank 1013 Transparent blank
Art. nr. 221003 
En ny transparent glasyr som ger fin färgutve-
ckling av underglasyrfärger. Krackelerar inte 
på blå-och rödlera eller vitlera L10. Blyfria 
glasyrer skall glaseras tunt för att undvika 
mjölkskuggor.
Bränningstemperatur 1020°C. 
Flyttal 40

1019 Vittäckande blank
Art. nr. 221013
1013 är den bästa transparenta lergodsgla-
syr vi hittills har fått fram med avseende på 
mjölkslöjor. Den har utmärkt färgut-veckling 
över engobe- och underglasyrdekor. Den är 
krackeleringsfri och vattentät* på chamotte-
fria blå-, röd- och vitleror. Chamotterad lera 
bör brännas vid 1060°C.
Bränningstemperatur 1020-1260°C
Flyttal 40

Art. nr. 221019
1019 är en ny vittäckande glasyr med fin täck-
förmåga och god utsmältning vid 1020°C. 
Passar bra till både blå, röda och vita lergods-
leror. På chamotterade leror bör den brännas 
till 1060°C för att undvika krackelering. Tål 
1060°C utan att rinna.
Bränningstemperatur 1020-1260°C                  
Flyttal 45
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Lergodsglasyr

1035 Violett blank 1037 Svart metallic halvblank
Art. nr. 221035
1035 är en kraftigt färgad glasyr med god 
täckförmåga. Lämpar sig som dekorations- 
och kontrastglasyr.
Kan användas på alla lertyper
Bränningstemperatur 1020-1100°C                  
Flyttal 50

1039 Varmt gul med prickar
Art. nr. 221037
1037 svart metallic är en spännande glasyr 
med en blåaktig, metalliknande ton. Färgen 
kan närmast beskrivas som “pistolsvart”. 
Glasyren täcker bra och kan därför läggas re-
lativt tunt på godset.
Krackeleringsfri på alla lertyper. Vattentät* 
på blålera.
Bränningstemperatur 1020°C                     
Flyttal 45-50

Art. nr. 221039
Halvmatt glasyr där bottenfärgen är varmt 
gul med fina mörka prickar. Bör röras upp 
kontinuerligt under glaseringen. Tillsätt ev. 
ABM3 vilket gör glasyren tjockare och håller 
prickarna svävande. Skall ej siktas.  Smälter 
ut vid 1020°C men får en läckrare yta om tem-
peraturen hålls konstant vid 1020°C under 30 
minuter. Ev. kan man höja temperaturen till 
1030-1040°C.
Bränningstemperatur 1020-1040°C 
Flyttal 50

1972 Havsblå blank 1975 Bordeaux blank
Art. nr. 221972
Glasyren är en blandning av ljusa och mörka 
blå nyanser, likt ytan på ett oroligt hav. 
Skall inte siktas.
Bränningstemperatur 1020°C
Flyttal 50-55

Art. nr. 221975
1975 är täckande enfärgad och ger alltid goda 
resultat.
Krackeleringsfri på blå- och svartlera.  Vat-
tentät* på blålera.
Bränningstemperatur 1020°C                          
Flyttal 45

1053 Vit med prickar matt 1071 Röd, blank
Art. nr. 221053
En blandning av brunsvarta prickar fram-
träder på en vit botten i denna matta glasyr. 
Prickarna ser matta ut och passar fint mot 
den matta bottenfärgen.
Glasyren skall inte siktas.
Bränningstemperatur 1020°C
Flyttal 50

Art.nr. 221071 
Denna röda glasyr påminner om det man 
i Danmark kallar ”postlåderöd” och ”tom-
teröd”. Glasyren är lätt att arbeta med och ger 
ett stabilt resultat på alla lertyper.
Kan också köpas som penselglasyr nr. 1459.
Temp:  1020 -1040 °C
Flytvikt:  45-50

1925 Blågrön med effekt blank
Art. nr. 221925
1925 är en spännande glasyr vars färg va-
rierar med glasyrskiktets tjocklek. Tjockt gla-
serad blir den blå med effektmönster i ytan. 
Vid tunnt lager blir färgen mer grönaktig och 
effekten minskar. Bottenfäller hårt.Vackrast 
på röd-och gulbrännande lera men går bra 
även på svart och vit.
Krackeleringsfri på alla lertyper.  Vattentät* 
på blålera.
Bränningstemperatur 1020°C                     
Flyttal 55-60

1088 Vittäckande matt
Art. nr. 221088
1088 är en lättarbetad glasyr och mycket 
lämplig för majolikateknik eller överglasyr-
målning, dvs man målar på den torra, obrända 
glasyrytan med färgkropp, underglasyrfärger 
eller oxider. För att vara säker på att den är 
krackeleringsfri på röd, svart och vit lera bör 
man göra bränningsprover omkring 1060°C.
Krackeleringsfri och vattentät* på blålera.
Bränningstemperatur 1020-1080°C             
Flyttal 50-55
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Lergodsglasyr

1979 Metallbrun, matt 1982 Ljus blå, blank
Art. nr. 221979
Ljus aventurin glasyr med gyllene reflek-
terande metallkorn. Tjock glasering ger en 
helt matt yta. En halvblank yta fås vid tunn 
glasering. Rinner ej vid 1020°C. Bottenfäller 
snabbt därför rekommenderas ABM3.
Bränningstemperatur 1020°C
Flyttal 50

2001 Gulbrun, matt

Art. nr. 221982
Ljus blå glasyr, som ger en enfärgad slät yta. 
Glasyren passar till alla lertyper.
Bränningstemperatur 1020°C  
Flyttal 50-55.

Art. nr. 222001
Utseendet varierar med lertypen.  Skikttjock-
leken har stor inverkan på resultatet. Tunn 
glasering ger ljus järnbrun botten utan gult 
inslag, tjock glasering vackert gulbrun färg. 
Passar alla lertyper. På svart lera måste den 
ligga tjockt. En vacker, mellanbrun glasyr 
kan fås genom blandning av lika delar 2001 
och 2004. Bränns med 45 min utjämning vid 
1020°C eller 1040°C.
Bränningstemperatur 1020-1040°              
Flyttal 55-60

2008 Svart halvblank 2013 Svart blank
Art. nr. 222008
En något dämpad halvblank svart glasyr med 
ett svagt brunt skimmer. Passar till alla ler-
typer och krackelerar inte. Ett billigare alter-
nativ till glasyr 2013. Glasyren har ett brett 
temperaturintervall och kan brännas upp till 
1260 C. En utjämning på 20-30 minuter re-
kommenderas  vid 1020°C. Krackeleringsfri 
på alla lertyper.
Vattentät* på blålera.
Bränningstemperatur 1020-1260°C
Flyttal 50

2026 Himmelsblå med prickar
Art. nr. 222013
2013 blir djupt, blankt svart på röd, vit och 
svart lera. På blålera får den en blåaktig ton 
om den ligger för tunt. 2013 är en ovanligt 
temperaturbeständig glasyr, som kan brän-
nas ända upp till 1260°C utan att rinna. Den är 
mycket lätt att arbeta med.
Krackeleringsfri på blå- och svartlera.  Vat-
tentät* på blålera.
Bränningstemperatur 1020-1260°C                  
Flyttal 50

Art. nr. 222026
Himmelsblå blank glasyr med vita prickar. 
Bör inte siktas på grund av de vita glasyrkor-
nen som är iblandade. Glasyrens yta är helt 
slät och blank. 2026 är lättarbetad och har 
god täckförmåga. Prickarnas mängd varierar 
med glasyrens tjocklek. Tillsätt ev. ABM3, vil-
ket gör glasyren tjockare och håller prickarna 
svävande.
Krackeleringsfri på svart- och blålera. 
Vattentät* på blålera.
Bränningstemperatur 1020°C.     Flyttal 55

2003 Grön, matt
Art. nr. 222003
2003 är gjord på samma bas som 2001 varför 
samma bränningsråd gäller för denna glasyr. 
Brun botten med grön färg där glasyren ligger 
tjockt. På järnhaltig lera utvecklas den gröna 
färgen bäst. Skall läggas tjockt på svart lera.
Krackeleringsfri på alla lertyper.
Bränningstemperatur 1020-1040°C             
Flyttal 50-55

2007 Citrongul blank
Art. nr. 222007 
2007 är en starkt färgande gul glasyr som blir 
varmt gul på rödlera och blålera, men kallt 
gul på vit. På röd- och blålera kan den när-
mast kallas påskgul, men observera att den 
krackelerar på rödlera. En ljus gul glasyr görs 
genom blandning med 2011.
Krackeleringsfri på blå- och svartlera. Vatten-
tät* på blålera.
Bränningstemperatur 1020-1040°C                  
Flyttal 50

1976 Koboltblå, blank
Art. nr. 221976
Den koboltblåa färgen är klar och stark på vit-
lera, medan den blir djupblå på blå- och röd-
lera. Glasyren är lätt att arbeta med på alla 
lertyper, men “djupet” försvinner på svart 
lera.
Vattentät* på blålera.  Glasyren är mycket vär-
metålig.
Bränningstemperatur 1020°C                  
Flyttal 50
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Lergodsglasyr

3006 Gråvit med prickar, blank 3007 Grön med svart effekt, blank
Art. nr. 223006
En cremevit glasyr med fina järnprickar.  
Lämpar sig väl för dubbelglasering över eller 
under en annan glasyr.  Se dock till att skiktet 
inte blir tjockare än normalt, och provbränn 
för oväntade rinningar. Vid bränning till ma-
xtemperaturen 1220°C smälter prickarna ut 
och ger en rödbrun färg.
Krackeleringsfri på alla lertyper.  Vattentät* 
på blålera.
Bränningstemperatur 1020-1220°               
Flyttal 50-55

3012 Aventurin, blank
Art. nr. 223007
Ljust bladgrön blank glasyr med grå fläck-
ar. De grå-svarta fläckarna smälter ut som 
små öar på den bladgröna bottenfärgen. På 
lodräta ytor där fläckarna får möjlighet att 
rinna uppstår ett streckformat grått färgspel. 
Glasyren bör inte siktas.
Krackeleringsfri på blålera.  
Vattentät* på blålera.
Bränningstemperatur 1020°C  
Flyttal 45-50

Art. nr. 223012
Mörk aventuringlasyr med gyllene, reflek-
terande metallkorn. Bäst på rödlera. På blå-, 
vit- och svartlera skall glasyren ligga
tjockare för att uppnå metalleffekten. Obser-
vera dock att den vid mycket tjocka glasyr-
skikt har en tendens att rinna.
Krackeleringsfri på alla lertyper.
Bränningstemperatur 1000-1020°C                 
Flyttal 50

Art. nr. 223100
En fantastisk transparent glasyr med en varm 
färg. Används den på underglasyrfärg får 
man starka och klara färger. Glasyren blir inte  
”mjölkig”, även om den är blyfri. Rekommen-
deras som ersättare till blyglasyrer.
Bränningstemperatur 1020°C
Flyttal 40    

Art.nr. 223040 
En ny glasyr som är svår att göra själv. Den 
har den karakteristiskt matta ytan som blir 
lite tråkig och blank om man glaserar den för 
tunt.
Temp:   1020 °C
Flytvikt:  50  

Art.nr. 221004 
1004 är en matt zinkhaltig basglasyr. Trans-
parenta, matta glasyrer blir ofta vackrast med 
en svag infärgning med färgkroppar eller 
ovanpå en engobe. Om 1004 används ovanpå 
underglasyrfärger, rekommenderas vit lera 
nr. 444, då eventuella “mjölkslöjor” inte kan 
ses mot den vita bakgrunden. Vattentät* på 
blålera.
Temp: 1020 °C
Flytvikt:  40

3014 Lime grön, blank 3032 Röd orange, blank
Art. nr. 223014
Denna glasyr ersätter 3017 lime grön. Glasy-
ren har en enfärgad grön yta. Den är lätt att 
arbeta med och passar bra till alla lertyper.
Bränningstemperatur 1020°C                  
Flyttal 50-55

3038 Orange gul, blank
Art. nr. 223032
Glasyren ger en enfärgad yta som är mer röd 
än orange. Lätt att glasera jämnt med.
Glasyren passar på alla lertyper
Bränningstemperatur 1020°C
Flydetal 50-55

Art. nr. 223038
Glasyren ger en skarp och ren färg. Den är 
lätt att glasera jämnt med. Glasyren passar 
bra på alla lertyper.
Bränningstemperatur 1020°C
Flydetal 50-55

3100 transparent, blank 3040 Pistolsvart, matt 1004 Transparent, matt
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Lergodsglasyr

Glasyren är svår at glasera med. Det kräver 
tester för at hitta den rätta tjockleken. Skall 
glaseras tjockt för att få fram effekten. För 
tunt glaserad ingen effekt . OBS: Glasyrpulv-
ret är gult.
Bränningstemperatur 1020°C     
Flyttal 50-55

Glasyren tål en tjock glasering utan att rinna. 
Den underbara djupa koppargröna färgen 
kräver rätt glasyr tjocklek. För tunt glaserat 
ger ff  en fin glasyr, men djupet saknas.
Bränningstemperatur 1020°C               
Flyttal 50

Kräver en tjock glasering för att få fram den 
creme melleringen. Glaseras den för tunt ser 
man en mellanbrun yta som är silkes . Rinner 
inte.
Bränningstemperatur 1020°C               
Flyttal 50

En spännande orange bas där röda fläckar 
smälter ut i glasyrens yta. Rinner inte.
Bränningstemperatur 1020°C               
Flyttal 50

Fin   djupröd glasyr, där svarta smö öar bryter 
av glasyr ytan.  Kombinationen röd/svart ger 
en mycket spännande yta. Tål tjock glasering 
utan att rinna.
Bränningstemperatur 1020°C               
Flyttal 50

Kräver en tjock glasering för att få en  marmo-
rerad yta. Gör ett prov för att hitta den rätta 
tjockleken på glasyren det rette. Skall siktas. 
OBS: Glasyrpulvret är gult.
Bränningstemperatur 1020°C
Flyttal 50-55

En fin transparent turkos färg med en djuphet.
På gjutlera krackelerar glasyren och blir fin.
Bränningstemperatur 1140 - 1260°C  
Flyttal 40-45 

Glasyren är producerad för bränning mellan 
1140-1200 C, men våra prover visar att den 
kan tåla upp till 1260 C. Vid 1020 C är glasyren 
inte smält.
Bränningstemperatur 1140 - 1260°C  
Flyttal 40-45 

Art.nr. 225414 
En fin, silkesmjuk yta som är helsvart. Enkel 
att glasera och ger ett täckande resultat.
Temp: 1020 °C
Flytvikt: 45

5119  koppargrön, blank

5112 orange m/röda fläckar 5114 djupröd m/svarta fläckar

5123 brun mellerad, silkesmatt5116 mörk gräsgrön m/ effekt

5115 ljus gräsgrön, blank 

5271 transparent, blank5126 turkos, blank 5414 Svart, halvblank
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Lergodsglasyr

En spännande glasyr med djuphet. Dom svar-
ta prickarna ger glasyren liv. Tål både tjock 
och tunn glasering. Glasyren måste röras för 
at tinte prickarna lägger sig på botten av hin-
ken. Skall inte siktas. 
Bränningstemperatur 1020°C    
Flyttal 45-55

Lätt och fin transparent glasyr. Lätt att gla-
sera med. 
Bränningstemperatur 1020°C               
Flyttal 50

Art.nr. 225544
På stengodsgjutlera S-20 krackelerar inte gla-
syren. Därför rekommenderas att testa 100 g 
glasyr, på din egen lera, för att kontrollera om 
glasyren krackelerar tillfredsställande. Gla-
syren blir ”mjuk” vit.
Temp:  1220 – 1280 °C
Flytvikt:  45-50     

Glasyren har en god täcknings förmåga vil-
ket gör att den kan glaseras rätt tunt. Om gla-
syren glaseras för tjockt får man fläckar där 
man kan se igenom skärven. 
Bränningstemperatur 1020°C   
Flyttal 42-45 

Innehåller många olkia färg kristaller som 
smälter ut i glasyren. Kristallerna är tungre 
än den upprörda glasyren och lägger sig där-
för i botten. Förslag: Häll över glasyren i en 
annan hink. Doppa en pensel i kristallerna 
på botten och lääg den ovanpå den våta gla-
syren. Tryck ner kristallerna med fingrarna i 
glasyren. Skall ej siktas. 
Bränningstemperatur 1020°C               
Flyttal 50

Art.nr. 225467
Man kan se sig själv i glasyren så ”spegel” är 
en riktig benämning. Utöver detta så är glasy-
rens yta bruten i svaga, svarta fläckar. Glasy-
ren ligger fint på alle lertyper. Glasyrpulvret 
är svart och kan färga av sig.
Temp:  1020 °C
Flytvikt:  45-50

Pulveret upprört i vatten är snyggt krämfär-
gat. Därför är det svårt att bedöma tjockleken 
på glasyren. Använd därför flytvikt. Glasyren 
har en god täckningsförmåga. 
Bränningstemperatur 1020°C   
Flyttal 42-45 

Den enhetliga blå ytan bryts av svagt vita 
prickar. En skarp och klar färg. Rinner inte.
Bränningstemperatur 1020°C               
Flyttal 50

5887 transparent, blank

5592 blå, matt 5589 karneval transparent

5829 turkos m/svarta prickar

5587 vittäckande, blank

5512 vittäckande, blank 5544 Vit krackeler, blank5467 Svart spegel, blank
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Stengodsglasyr
Färgerna levereras 
som pulver om 2kg, 
5kg och 25kg. 
Om du önsker att 
prova en glasyr som 
du tidligare inta 
arbetat med kan vi 
leverera 100 grams 
provpåsar av samt-
liga glasyrer.

Äggen är gjutna i 
porslinsgjutlera nr. 
8. 

Alla stengodsglasy-
rerna är brända ved 
1250 °C .

Lera porslin nr. 2. Glasyr 2466 beige brun och 2482 gulorange. 
Temp. 1260 °C. 
Teknik: Sprutglaserad.

www.sandradavolio.dk

1001Transparent gjutglasyr 1302  Vittäckande, blank
Art. nr. 231001
En mycket transparent glasyr som passar 
till alla typer av gjutlera, både lergods, sten-
gods, Bell’s, Porslin nr 8 och 1149/2. Kan 
brännas från 1020°C till 1260°C. Den ger fin 
färgutveckling över underglasyrdekor. Kan 
också infärgas med färgkroppar. En vittäck-
ande blank glasyr får man med tillsats av 15% 
zirkon nr 5. Krackeleringsfri på gjutlera.
Bränningstemperatur 1020-1260°C                   
Flyttal 40

1350 Vittäckande, blank
Art. nr. 231302
En vittäckande blank stengodsglasyr som är 
mer stabil vid 1260°C, men kan brännas även 
vid 1020°C. En zirkonglasyr som passar till 
den mycket mörkbruna leran 172. Kan också 
infärgas med färgkroppar för att åstadkomma 
pastellfärgade glasyrer.
Bränningstemperatur 1020-1260°C             
Flyttal 45-50

Art. nr. 231350
Ny vittäckande glasyr, som passar på alla 
lertyper. Lämpar sig mycket bra till porslins-
leror. Den hårda glasyrytan gör den extra 
lämplig till bruksgods.
Bränningstemperatur 1240-1280°C                   
Flyttal 50-55

1305 Djupblå, blank 1306 Roströd blank m/ fläckar
Art. nr. 231305 
Med 1305 kan man nå en ovanligt ren, djupt 
blå färg. Den kräver provbränningar för att nå 
ett bra resultat (gör ett 3-dopp-prov; doppa 
hela provbiten, sedan halva, sedan en tred-
jedel). För tjocka skikt eller för tunna kan ge 
pastellblå eller gråblå färg. Bästa färgdjupet 
får man vid 1260°C. 1305 är en mycket spän-
nande glasyr, som går bra på alla lertyper, 
men ger bäst färgdjup på ljusare leror.
Bränningstemperatur 1220-1280°C             
Flyttal 40-50

1307 Transparent, matt
Art. nr. 231306
1306 är en kraftigt röd järnglasyr som är hel-
täckande och går bra på alla lertyper, men 
ger bäst färgutveckling på ljusa leror. Gör 
provbränning med olika skikttjocklek. Har 
man en gång lärt sig skikttjocklek och brän-
ning kan man räkna med samma resultat 
varje gång. Ett relativt tjockt glasyrskikt ger 
bästa resultat. Vid 1260°C får glasyren små 
gröna fläckar.
Bränningstemperatur 1240-1260°C             
Flyttal 45-50

Art. nr. 231307 
En helt matt, mycket fin grundglasyr som 
ger vackra resultat över engober, undergla-
syrfärger och oxider. Den lämpar sig väl till 
infärgning med färgkroppar. 1307 blir matt 
även vid höga temperaturer i såväl gas- som 
elugn. Observera att glasyren kan repas av 
metaller och därför inte passar särskilt bra 
oblandad till servisgods. En hård, sidenmatt 
yta får man genom inblandning av glasyr 
2209, transparent blank. Bränningstempera-
tur 1220-1300°C. Flyttal 40

1409 Transparent, blank
Art.nr. 231409
Alla våra transparenta, blanka stengods-
glasyrer ger fina färgresultat när de läggs 
ovanpå underglasyrfärger och oxider. För 
att kunna avgöra vilken stengodsglasyr som 
blir vackrast på din lera så måste man testa 
sig fram. Infärgning med färgkroppar ger dig 
möjlighet till att göra färgade glasyrer med 
speciella nyanser. 
Temp:  1220 – 1280 °C 
Flytvikt:  40-45
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Stengodsglasyr

1310 Kristall cremevit, blank 1312 Vittäckande, matt
Art. nr. 231310
Kristaller uppkommer när en glasyr mjuknat 
och nästan börjat rinna. Detta sker vanligtvis 
under avkylningen vid ca 1110°C och under 
lång utjämning där risken är stor att glasyren 
börjar rinna. Vår nya kristallglasyr kan brän-
nas till 1260°C ihop med andra glasyrer utan 
att den rinner. Ljusa lertyper som KM passar 
fint till glasyren.
Bränningstemperatur 1220-1260°C
Flyttal 50

1313 Djup svart, blank
Art. nr. 231312
En tenn-zirkonbaserad vittäckande, matt 
glasyr som lämpar sig väl till infärgning med 
färgkroppar.  Tillsatserna varierar från 5% för 
Co-baserade färger till 10% för ljusa färger 
som gula, gröna eller rosa toner.  Resultatet 
blir matta, mjuka pastellfärger. Glasyrytan är 
relativt mjuk och inte “repfast” för metaller. 
En sidenmatt och hårdare glasyryta får man 
med inblandning av glasyr 1302.
Bränningstemperatur 1220-1280°C                  
Flyttal 50

Art. nr. 231313 
1313 svart blank är identisk med lergodsgla-
syr 2013. Den ger en djupt svart färg på alla 
lertyper. 1313 är lättsmält och kan brännas 
från 1020°C till 1260°C utan att rinna.
Bränningstemperatur 1020-1260°C                  
Flyttal 50

1315 Grå beige, matt 1316 Mellanblå, sidenmatt
Art. nr. 231315
Glasyrens färg förändras från kyligt grå-beige 
på vita lertyper till varmt grå-beige på järn-
haltiga leror. Vid tunn glasering fås en brun 
botten. Lera med lavafläckar passar utmärkt 
med denna glasyr då fläckarna bryter igenom 
glasyrens yta och ger den mer liv.
Bränningstemperatur  1220-1260°C                
Flyttal 45

1317 Vårgrön, blank
Art. nr. 231316 
1316 är en ljus mellanblå glasyr som skall läg-
gas tjockt för att den blå bottenfärgen skall 
brytas med ljusare blå nyanser. Bäst under-
lag för färgen är vita stengodsleror som KM, 
SM, eller en porslinsmassa. Glasyren kan 
även användas på järnhaltiga lertyper, där 
färgen får en grönaktig ton. Den sidenmatta 
ytan uppnås bäst vid 1260°C. Vid lägre tem-
peratur blir färgen mattare.
Bränningstemperatur 1220-1260°C             
Flyttal 50-55

Art.nr. 231317
Nyhet – Den ljusgröna färgen har varit sakn-
ad. Enbart den riktiga glasyrsammansättnin-
gen ger möjlighet till att utveckla det gröna 
färgpigmentet till denna glasyrs utseende.
Temp:  1220 – 1280 °C
Flytvikt:  45-50

1318 Skiffergrå, matt
Art. nr. 231318
Glasyren är ändrad sedan vi fick den i vårt 
sortiment 1988, då den blev blank vid högre 
temperatur. Den behåller sin vackra, grå färg 
och förblir sidenmatt vid 1260°C. Glasyren 
blir bäst på grå eller ljusa stengodsleror, 
gärna med fläckar, men bör inte användas på 
mycket mörka lertyper.
Bränningstemperatur 1220-1260°C                  
Flyttal 45

2489 violet mat utvändig och 2474 ljus gul matt indvändigt
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Stengodsglasyr

1341 Creme, matt

1343 Azurblå, matt

Art. nr. 231341
Gulvit glasyr med en dimmig matt yta. Ett tunt 
glasyrskikt ger en gulaktig ton. Vid tjockt gla-
syrskikt blir ytan vitare. Passar inte på järn-
haltiga lertyper ( nr 172). 
Bränningstemperatur 1240°C + 15 min utjäm-
ning - 1260°C utan utjämning.
Flyttal 42-45

1347 Tenmoku, blank
Art. nr. 231343
Tjock glasering rekommenderas för att up-
pnå den mörkblå bottenfärgen. Små violetta 
fläckar på ytan. Kan användas på alla lerty-
per. Vid för tunn glasering blir glasyren helt 
blå.
Bränningstemperatur 1260°C
Flyttal 50

Art. nr. 231347 
Den mörk bruna glasyren är flott på alla lerty-
per. Den hårda ytan gör den extra lämplig till 
bruksgods.
Bränningstemperatur 1220-1280°C             
Flyttal 50

1364 Antikvit, blank

1348 Halmgul, matt

1359 Mörk azurblå, matt

Art. nr. 231348
1348 har en starkt gul färg. Den blir matt på 
porslinsmassor, sidenmatt på vitgråa leror 
och halvblank, varmt gul på järnhaltiga. Krä-
ver ett relativt tjockt glasyrskikt för att inte 
förlora sin intensiva, gula färg. Ren enfärgad 
glasyr, lätt att arbeta med, ger säkra resultat. 
Bränningstemperatur 1220-1260°C                   
Flyttal 50

1362 Bordeaux, blank
Art. nr. 231359
Erfarenheterna av denna glasyr är goda. 
Den är lättarbetad och ger säkra brännings-
resultat. På ljusa leror kan ofta en brun kant 
skönjas i övergången mellan lera och glasyr. 
Glasyrånga är orsak till denna effekt. Glasyr 
1359 är ett alternativ till 1387 turkosblå matt, 
som kan vara besvärlig att bränna.
Bränningstemperatur 1220-1260°C             
Flyttal 50-55

Art. nr. 231362
Ursprungligen var det endast kinesiska kruk-
makare som kunde få fram den mörka röda 
färgen i en glasyr. Kineserna brände i vedel-
dade ugnar i reducerande atmosfär (strypt 
syretillförsel i brännkammaren). Idag har 
man utvecklat samma glasyrtyp för bränning 
i elugn. 1362 skall glaseras tjockt. Vid brän-
ning till 1220°C blir glasyren sidenmatt. Vid 
1260°C blir den blank.
Bränningstemperatur 1220-1260°C                  
Flyttal 55

Art. nr. 231364
1364 antikvit blank är en helt ny glasyrtyp. 
Glasyren bildar en vitaktig yta med ett svagt 
beige effektmönster. Vid bränning till 1260°C 
har glasyren en tendens att krypa en aning 
vid kanter och bli svagt blåaktig samtidigt 
som det bildas små kristaller i den blanka 
ytan. Vid 1220°C är glasyren vit och siden-
matt.
Bränningstemperatur 1220-1260°C                  
Flyttal 50

1322 Blå-grön, matt 1339 Brons, matt
Art. nr. 231322 
Denna glasyr blir ljusgrön vid tunn glasering, 
medan ett tjockare skikt ger en ljus mellan-
blå färg. Spelet mellan grön botten och blått 
avgörs av glasyrskiktets tjocklek.  Den kan 
brännas vid 1260°C men utan utjämning och 
i ugnens “kalla” utrymme. Bäst blir den mel-
lan 1230°C och 1250°C. Den blir även bra på 
järnhaltiga leror.
Bränningstemperatur 1220-1260°C             
Flyttal 45-50

Art. nr. 231339
Metallisk lyster på matt yta ger en mycket ele-
gant glasyr som passar alla lertyper. Glasy-
ren smälter ut fint vid 1250°C men kan brän-
nas till 1260°C utan utjämning.
Bränningstemperatur 1260°C
Flyttal 50
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1373 Koppargrön, halvmatt 1387 Turkosblå, matt
Art. nr. 231373 
En glasyr som ger mycket varierande resul-
tat beroende på glasyrskiktets tjocklek och 
bränntemperaturen. Det bästa resultatet får 
man på ljusa, järnfria leror där glasyren blir 
ljust mellangrön med en lätt kristallbildning 
i ytan. På grå lera blir glasyren mörkare grön 
och mattare. Den lämpar sig inte till mörk-
bruna lertyper. Rinner vid temperaturer över 
1260°C.
Bränningstemperatur 1220-1260°C             
Flyttal 45-50

Art. nr. 231387
Både lertyp och skikttjocklek har stort inflyt-
ande på resultatet. Tunt skikt ger en ljusare 
grön färg, tjockare skikt kan skifta mellan st-
arkt blå och turkosgrönt. På svagt järnhaltiga 
leror får den en vacker, brun bariumskugga 
längs glasyrkanten. Lämpar sig inte för starkt 
järhaltiga, bruna leror. Glaserade kärl skall 
ha ordentligt utrymme omkring sig i ugnen, 
och ej stå tillsammans med andra glasyrer 
på samma plan. Bränningstemperatur 1220-
1250°C. Flyttal 50

Stengodsglasyr

1390 Grön, matt 1552 Transparent, blank
Art. nr. 231390
1390 ger en behaglig matt grön yta med fläck-
ar på grå lertyper. Lägger man ett tjockare gla-
syrskikt kommer en blåaktig ton i glasyren att 
dominera samtidigt som fläckarna börjar flyta 
ut en aning. Glasyren är mycket värmetålig 
och kan brännas ända upp till 1280°C utan att 
rinna. På järnhaltiga leror blir glasyren mycket 
mörkt brun / grön medan den däremot blir 
mycket klart grön på porslinsmassor. 
Bränningstemperatur 1220-1280°C             
Flyttal 45-55

2209 Transparent, blank

Art. nr. 231552
Porslinsglasyr som passar alla våra pors-
linsmassor. Kan brännas oxiderande eller 
reducerande. Den har fin färgutveckling på 
engober, underglasyrdekor och vid infärg-
ning. Rörs upp ett dygn före användning för 
att undvika skumbildning.
Bränningstemperatur 1220-1280°C                  
Flyttal 40

Art. nr. 232209
En lättarbetad, transparent glasyr med hård 
yta och därför lämpad för servisgods.  Pas-
sar till alla stengodsleror och är mycket fin 
över stengodsengober och till infärgning 
med färgkroppar. En hård och stabil vittäck-
ande glasyr görs av 2209 med 15 % zirkon nr 
5. Kan brännas oxiderande i elugn och redu-
cerande i gasugn.
Bränningstemperatur 1220-1280°C             
Flyttal 40-42

2340 Ljusgrön m. krist, blank
Art. nr. 232340 
För att utveckla kristaller i en glasyr krävs 
normalt ett speciellt bränningsförlopp med 
lång utjämning under avkylningskurvan. På 
KM-leror utvecklar glasyren kristaller under 
ett normalt bränningsförlopp ihop med andra 
glasyrer. Gör prov med invändig glasering då 
kristallglasyrer normalt rinner lätt.
Bränningstemperatur 1240-1260°C
Flyttal 50

Tillverkad av Cerama`s stengodslera 1109. 
Figuren är doppad i stengodsglasyr 1390 och 
bränd vid 1260°C. 
Teknik: Doppglaserad med avdrags vax.
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Stengodsglasyr

2426 Orange-gul, matt

2427 Stjärnhimmel, blank

Art. nr. 232426
Glasyren varierar endast lite i utseendet på 
järnfria respektive järnhaltiga leror. Det finns 
fyra glasyrer gjorda på samma grundglasyr i 
denna serie, men med olika infärgningar ( nr. 
1341-1344-2424 och 2426).
Bränningstemperatur 1240°C + 15 minuters 
utjämning - 1260°C utan utjämning.
Flyttal 40-42

2442 Lavendel-lila, halvmatt
Art. nr. 232427
Mellanblå botten med jämnt fördelade gula 
fläckar. Glasyren fungerar bra på alla lerty-
per, men på stengodslerorna nr 172 blir bot-
tenfärgen mer gråblå.
Bränningstemperatur 1220 - 1260°C.
Flyttal 45

Art. nr. 232442
Stabil glasyr som kan ändras genom glasyr-
tjocklek och bränningstemperatur. Ett tjockt 
glasyrskikt ger ett vackert spel mellan den 
lila bottnen och lavendelfläckarna på ytan. 
Vid tunn glasering försvinner de lavendelfär-
gade fläckarna och glasyren får en matt yta. 
En låg bränningstemperatur ger likaledes en 
matt yta som med rätt glasyrskikt ger ett fint 
resultat.
Bränningstemperatur 1240°C + 30 min utjäm-
ning - 1260°C + 15 min utjämning.  Flyttal 45

2450 Ljus blåviolett, blank
Art. nr. 232450
En fin ljust blåviolett glasyr, med ett rikt 
färgspel i blåvioletta toner, som varierar med 
glasyrtjockleken. Vid tjock glasering blir ytan 
matt. Om lerytan är ojämn t.ex. har drejrän-
der, får man ett färgspel från svagt turkos 
på topparna till violett i dalarna. Bra på alla 
lertyper. På järnhaltiga leror blir färgen djupt 
mörkblå.
Bränningstemperatur 1240°C + 15 min utjäm-
ning - 1260°C utan utjämning.
Flyttal 45-55

2393 Mörk Röd, blank 2422 Svart, matt
Art. nr. 232393
Äntligen en riktigt röd stengodsglasyr som 
kan stengodsbrännas.
Glasyren ger en stabil röd färgutveckling. Bra 
på alla lertyper.
Bränningstemperatur 1240-1280°C
Flyttal 50-55

Art. nr. 232422
Glasyren används på alla stengodsleror och 
porslinsmassor. Glaseras relativt tjockt om 
en läcker sidenmatt yta önskas. Vid tunn gla-
sering framträder ett svagt brunt skimmer. 
Glasyren är spännande på lavaleror där fläck-
arna blir dekorativt metalliska. 
Bränningstemperatur 1220-1260°C  
Flyttal 45-50

2349 Vårgrön, matt
Art.nr. 232349
Nyhet – Den ljusgröna färgen har varit sakn-
ad. Enbart den riktiga glasyrsammansättnin-
gen ger möjlighet till att utveckla det gröna 
färgpigmentet till denna glasyrs utseende.

Temp: 1020 – 1280 °C
Flytvikt:  45-50

2344 Vittäckande/beige, matt 2345 Gulbrun, matt
Art. nr. 232344
En vacker, matt glasyr som lämpar sig bra 
på alla lertyper. Den används dock mest på 
1109 eller 1120 och ger en perfekt balans mel-
lan lerans lavafläckar och glasyrens färg och 
täckförmåga. Vid tunn glasering blir 2344 
transparent, medan ett något tjockare skikt 
gör den täckande.Över 1260°C börjar den bli 
blank. God, hård glasyryta, och därför bra till 
bruksföremål.
Bränningstemperatur 1250-1260°C             
Flyttal 40-50

Art. nr. 232345
En vacker, gyllene glasyr, ljust gul på pors-
lin och mer ljust brungul på gråvita lertyper.  
På järnhaltiga leror som 172 blir den varmt 
mörkbrun med gulaktiga partier där glasyren 
ligger tjockast. Bäst resultat kring 1260°C.
Bränningstemperatur 1250-1280°C                  
Flyttal 50
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2460 Rödmelerad, matt

2462 Ljusblå melerad, matt

Art. nr. 232460
Rödmelerad  glasyr på ljus botten som kräver 
en tjock glasering för att få fram meleringen. 
Den lämpar sig bästa på ljusa leror.
Bränningstemperatur 1240 - 1260°C.
Flyttal 45-50

Art. nr. 232462
Svagt ljus blå melerad glasyr på en ljus bot-
ten, som kräver en tjock glasering för att få 
fram meleringen.
Bränningstemperatur 1240-1260°C
Flyttal 45

2464 Ljus blå-grön, matt 2466 Beige-brun, matt
Art. nr. 232464
När glasyren läggs på tunt blir ytan grön med 
en svagt blå ton. Vid tjockare glasering up-
pstår många olika blå nyanser på den gröna 
bottnen. Provglasering med olika skikttjock-
lekar rekommenderas.
Bränningstemperatur 1240-1260°C
Flyttal 45-50

2468 Orange-röd, matt

Art. nr. 232466
Säker glasyr som man kan variera med gla-
syrskiktets tjocklek allt ifrån en marmorerad 
till en enfärgad yta. En spännande ny färg, 
som ger många kombinationsmöjligheter.
Bränningstemperatur 1240-1260°C
Flyttal 45-50

Art. nr. 232468
Färgpigmentet i glasyren kan lägga sig i bot-
ten av fördjupningar i godset.  En provglase-
ring med olika skikttjocklekar rekommende-
ras.
Bränningstemperatur 1240-1260°C
Flyttal 45-50

Stengodsglasyr

2474 Ljus Gul, matt 2475 Stålblå, matt
Art. nr. 232474
Svagt ljusgul glasyr, som bör glaseras tunt. 
Vid för tjock glasering blir ytan halvblank och 
kristallisk. Passar bra på alla lertyper.
Bränningstemperatur 1240-1260°C
Flyttal 45-50

Art. nr. 232475
Glasyren är stålblå med en metallisk yta. Den 
skall glaseras tunt.
Bränningstemperatur 1240-1280°C
Flyttal 45

Skålen är tillverkad av stengodslera 1409 och bränd vid 1250°C. 
Skålen er sprutglaserad med glasyr 2464 ljus blå-grön matt på uttsidan 2482 gul-orange på insidan.

www.keramikskolen.dk
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Stengodsglasyr

2488 Grön m. svarta fläckar, halvblank

2489 Violett, matt

Art. nr. 232488
Spännande glasyr med svarta fläckar på en 
grön botten.
Några fält är halvblanka, andra svarta matta. 
Glasyren blir olika från gång till gång. Bra på 
alla lertyper.
Bränningstemperatur 1240-1280°C
Flyttal 45-50

Art. nr. 232489
Kräver exakt rätt tjocklek på glasyrlagret för 
att få fram den djupt violetta färgen. En för 
tunn glasering gör att djupet i färgen försvin-
ner och blir glasyrlagret för tjockt smälter 
inte glasyren ut och ytan blir kristallisk. Gla-
syren är inte lämplig på järnhaltiga leror.
Bränningstemperatur 1240-1260°C
Flyttal 45

2486 Ljus Orange, blank
Art. nr. 232486
Glasyren skall läggas på tjockt för att få fram 
den ljusa orange färgen. Den lämpar sig bäst 
på ljusa leror.
Bränningstemperatur 1240-1260°C
Flyttal 50-55

2480 Grön, matt 2482 Gul-orange, matt
Art. nr. 232480
Säker glasyr som får den varma mellangröna 
färgen vid tunn glasering. Där glasyren läggs 
på tjockare utvecklas en blåaktig effekt.
Bränningstemperatur 1240-1280°C
Flyttal 45-50

2484 Creme med prickar, matt

Art. nr. 232482
Glasyren har en varm gul färg vid tunn glase-
ring. Där glasyren ligger tjockare framträder 
en svagt orange ton. Vid för tjock glasering 
vill ytan kristallisera sig och inte smälta ut.
Bränningstemperatur 1240-1260°C
Flyttal 45

Art. nr. 232484
Små bordeaux färgade prickar på en creme-
färgad bottenglasyr. Bra på alla lertyper.
Bränningstemperatur 1240-1280°C
Flyttal 50

2476 Blåmelerad, halvmatt
Art. nr. 232476
Den  blåmelerade ytan är dominerande och 
för att få fram den effekten krävs att glasyren 
läggs på tjockt Vid tunn glasering blir resul-
tatet en blåmelerad yta med gröna inslag.
Bra på alla lertyper.
Bränningstemperatur 1240-1280°C
Flyttal 50-55

2489 violet mat utvändig och 2468 orange-röd indvändigt
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2490 Solgul, matt 2491 Ljusblå, matt
Art. nr. 232490
En tunn glasering ger en fin täckande glasyr, 
som smälter ut bra. Ej bra på mörka lertyper.
Bränningstemperatur 1240-1280°C
Flyttal 45

2492 Lila, matt
Art. nr. 232491
Säker enfärgad ljusblå glasyr. Glasyren är 
inte lämplig på järnhaltiga leror.
Bränningstemperatur 1240-1260°C
Flyttal 50

Art. nr. 232492
Lila färg som övergår mot violett. Vid för tjock 
glasering blir ytan metallisk och glasyren 
smälter inte ut helt. Passar bra på alla leror.
Bränningstemperatur 1240-1260°C
Flyttal 50

2497 Citrongul, blank

2494 Gammel rosa, blank 2495 Olivgrön, blank
Art. nr. 232494
Rosa enfärgad glasyr på ljusa leror. Färgen 
blir mörkare på mörka leror.
Bra på alla lertyper.
Bränningstemperatur 1240-1280°C
Flyttal 50

2496 Royal blå, halvmatt
Art. nr. 232495 
Säker glasyr, som skall glaseras tjockt. 
Bra på alla lertyper.
Bränningstemperatur 1240-1280°C
Flyttal 50-55

Art. nr. 232496
Glasyren ger en kraftig blå färg, som måste 
läggas på tjockt för att det rätta djupet i gla-
syren skall framgå. 
Bra på alla lertyper.
Bränningstemperatur 1240-1280°C
Flyttal 50-55

Art. nr. 232497
Enfärgad citrongul glasyr, som passar bäst 
på ljusa leror. På mörkare leror blir färgen 
gradvis varmare i tonen. Bra på alla lertyper.
Bränningstemperatur 1240-1260°C
Flyttal 50

Art. nr. 232498
Glasyren måste läggas på tunt för att smälta 
ut bra. Glasyren passar bäst på ljusa leror.
Bränningstemperatur 1240-1280°C
Flyttal 45

Art. nr. 232499
Röd med turkos inslag, som ger en patina ef-
fect. Glasyren skall läggas på tjockt för att få 
fram de olika nyanserna. Bra på alla lertyper.
Bränningstemperatur 1240-1260°C
Flyttal 50-55

2498 Röd, matt 2499 Bordeaux Röd, matt

Stengodsglasyr
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Stengodsglasyr

5037 Transparent, blank
Art.nr. 235037 
Alla våra transparenta, blanka stengods-
glasyrer ger fina färgresultat när de läggs 
ovanpå underglasyrfärger och oxider. För 
att kunna avgöra vilken stengodsglasyr som 
blir vackrast på din lera så måste man testa 
sig fram. Infärgning med färgkroppar ger dig 
möjlighet till att göra färgade glasyrer med 
speciella nyanser. 
Temp:  1220 – 1280 °C 
Flytvikt:  40-45

2501 Koppargrön, matt 2503 Metallisk brun, halvblank
Art. nr. 232501
Glasyren bör lägges på tjockt på ljusa leror, 
för då framträder de svarta prickarna i glasy-
ren.
Glasyren är mycket matt.
Bränningstemperatur 1220-1280°C
Flyttal 50-55

2505 Violett, blank
Art. nr. 232503
En speciell fritta som grundglasyr utvecklar 
järninnehållet i glasyren. Fin på ljusa leror 
som t.ex KM.
På mörkare lertyper blir glasyren mörkare 
brun.
Bränningstemperatur 1220-1250°C
Flyttal 50

Art. nr. 232505
Djup violett, som ger en enfärgad yta på gla-
syren. Säker glasyr som passar bra på alla 
lertyper
Bränningstemperatur 1240-1280°C
Flyttal 50-55

2507 skiffergrå - mörk, matt 5015 Transparent, blank
Art.nr. 232507
Nyhet – en fin mörkt skiffergrå yta, som är 
mycket svår att få fram själv. Där glasyren är 
tunt glaserat är färgen mellanbrun, så glasyr-
lagret är viktigt. Gör ett prov med olika glasyr 
tjocklekar.
Bränningstemperatur 1220-1260°C
Flyttal 50 – 55

5025 Transparent, blank
Art.nr. 235015 
Alla våra transparenta, blanka stengods-
glasyrer ger fina färgresultat när de läggs 
ovanpå underglasyrfärger och oxider. För 
att kunna avgöra vilken stengodsglasyr som 
blir vackrast på din lera så måste man testa 
sig fram. Infärgning med färgkroppar ger dig 
möjlighet till att göra färgade glasyrer med 
speciella nyanser. 
Temp:  1220 – 1280 °C 
Flytvikt:  40-45

Art.nr. 235025 
Alla våra transparenta, blanka stengods-
glasyrer ger fina färgresultat när de läggs 
ovanpå underglasyrfärger och oxider. För 
att kunna avgöra vilken stengodsglasyr som 
blir vackrast på din lera så måste man testa 
sig fram. Infärgning med färgkroppar ger dig 
möjlighet till att göra färgade glasyrer med 
speciella nyanser. 
Temp:  1220 – 1280 °C 
Flytvikt:  40-45

www.keramikskolen.dk

Skålen är tillverkad av stengodslera 1409 och bränd vid 1250°C. 
Skålen er sprutglaserad med glasyr 2468 orange-röd utvändig 
och 2482 gul orange indvändigt



41

5455 svart, matt 5487 grön/brun, blank.
Art.nr. 235455
En av dom mest populära glasyrerna, som 
alltid ger ett flott resultat. En lätt glasyr att 
jobba med som ger ett stabilt resultat. Kan 
varmt rekommenderas.
Bränningstemperatur 1220-1260°C
Flyttal 45 – 50

5501 Transparent, blank
Art.nr. 235487
En två färgad glasyr, som är rödbrun, där den 
ligger tunt och turkosgrön, där den ligger 
tjockt.
Därför varierar bränningsresultaten beroen-
de på tjockleken på glasyren.
Bränningstemperatur 1220-1260°C
Flyttal 45 – 55

Art.nr. 235501
Alla våra transparenta, blanka stengods-
glasyrer ger fina färgresultat när de läggs 
ovanpå underglasyrfärger och oxider. För 
att kunna avgöra vilken stengodsglasyr som 
blir vackrast på din lera så måste man testa 
sig fram. Infärgning med färgkroppar ger dig 
möjlighet till att göra färgade glasyrer med 
speciella nyanser. 
Temp:  1220 – 1280 °C 
Flytvikt:  40-45

Stengodsglasyr

5506 kanariegul, blank 5518 off-vit, matt
Art.nr. 235506
En lätt glasyr att jobba med som ger ett sta-
bilt resultat.
Bränningstemperatur 1220-1260°C
Flyttal 45 – 50 

Art.nr. 235518
Silkesmatt yta - lätt creme. Glasyren skall 
provas på leran först pga att den kan krack-
elera.
Bränningstemperatur 1220-1260°C
Flyttal 45 – 48  

5502 vittäckande, blank
Art.nr. 235502
En riktig produktionsglasyr, som alltid ger 
goda resultater. Bra täckande och enhetlig 
vit yta. Kan glaseras tunt och ändå vara täck-
ande. Rinner inte.
Bränningstemperatur 1220-1260°C
Flyttal 42 – 45

5225 Koboltblå, blank
Art.nr. 235225 
Enfärgad, blank yta, i en ren koboltblå färg. 
Bästa resultat uppnås vid 1250 °C.
Temp:  1220 -1250 °C
Flytvikt:  45-50

5425 svart, blank
Art.nr. 235425
En djup svart yta, som inte får en brun skärv. 
En lätt och säker glasyr.
Bränningstemperatur 1220-1260°C
Flyttal 45 – 50

5507 ljus blå, blank
Art.nr. 235507
Ljus blå i riktning mot turkos. Enhetlig yta i 
en ljus ton som är svår att få fram själv. Lätt 
att arbeta med. 
Bränningstemperatur 1220-1260°C
Flyttal 45 – 50
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5564 Koboltblå, matt
Art.nr. 235564  
En stabil glasyr, där ytan bryts vackert även 
på större ytor. Där glasyren drar sig samman 
blir den mörkblå och fortsatt matt.
Temp:  1220 – 1280 °C
Flytvikt:  45

Stengodsglasyr

5552 havsblå, blank

5555 Syrenblå, blank

Art.nr. 235552
Tjockleken på glasyren är helt avgörande  för 
det färdiga resultatet. Rätt glaserat  får glasy-
ren ett djup  som är helt unik. Vid tjock  gla-
sering blir glasyren täckande och för tunt gla-
serat mister man  ”det blå havet”. Det kräver 
dock ett par provbränningar, för att lättare 
hitta rätt skikt tjocklek
Bränningstemperatur 1220-1260°C
Flytttal 45

5566 Orange m/röd effekt blank
Art. nr. 235555 
En ny blå nyans, som man inte själv kan göra 
med dom normala färgstofferna. Den alkali-
ska bas glasyren är orsak till den speciella 
färgutvecklingen.
Temp: 1220 – 1280 C
Flyttal: 45-50

Art.nr. 235566
Beroende av tjockleken på glasyrskiktet kan 
du få färgvariationer från  orange (tunt) till 
rött med en svart effekt.(tjockt) Temp. max. 
1250 utan utjämning. 
Bränningstemperatur 1240-1280°C
Flyttal 45 – 50

5539 Transparent, blank

5547 Transparent, silkesblank

Art.nr. 235539 
Alla våra transparenta, blanka stengods-
glasyrer ger fina färgresultat när de läggs 
ovanpå underglasyrfärger och oxider. För 
att kunna avgöra vilken stengodsglasyr som 
blir vackrast på din lera så måste man testa 
sig fram. Infärgning med färgkroppar ger dig 
möjlighet till att göra färgade glasyrer med 
speciella nyanser. 
Temp:  1220 – 1280 °C 
Flytvikt:  40-45

5548 vittäckande, matt
Art.nr. 235547 
Alla våra transparenta, blanka stengods-
glasyrer ger fina färgresultat när de läggs 
ovanpå underglasyrfärger och oxider. För 
att kunna avgöra vilken stengodsglasyr som 
blir vackrast på din lera så måste man testa 
sig fram. Infärgning med färgkroppar ger dig 
möjlighet till att göra färgade glasyrer med 
speciella nyanser. 
Temp:  1220 – 1280 °C 
Flytvikt:  40-45

Art.nr. 235548
Ytan är silkesmatt. Glasyrens täckförmåga är 
god och skall därför inte glaseras för tjockt.
Om den glaseras för tjockt, kan man se leran 
genom glasyrlagret. 
Bränningstemperatur 1220-1260°C
Flyttal 42 – 45 

1348 halmgul, matt
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5775 rosenkvarts, blank 5915 rutil vit, blank
Art.nr. 235775
Är en täckande glasyr, som lätt blir creme 
gul. Ett alternativ till en vittäckande glasyr, 
om man vill ha ett lite varmare utseende. 
Bränns bäst på 1250 C utan utjämning. Lät att 
arbeta med.
Bränningstemperatur 1220-1250°C
Flyttal 45

5955 vittäckande , blank
Art.nr. 235915
Ytan  är vit med sarte lys blå striber. Det fär-
diga resultatet varierar mycket beroende av 
tjockleken på glasyren och bränning tem-
peratur. Det är en glasyr, som lätt rinner, så 
max. temp. är 1250 C utan utjämning. Lägg 
lite chamotte på plattan eller fiberpapper och  
gör ett brännprov, där glasyren läggs i två 
olika tjocklekar. Kan ge mycket spännande 
resultater.
Bränningstemperatur 1220 - max 1250°C uden 
holdtid. Flyttal 42 – 46

Art.nr. 235955
En lätt glasyr att arbeta med. Enhetlig yta. 
Behöver inte glaseras tjockt för att täcka 
skärven.
Bränningstemperatur 1220-1260°C
Flyttal 42 – 45

5567 röd, blank 5568 mörk röd, blank
Art.nr. 235567
Fin glasyr, där ytan bryts av med fina svarta 
ränder. Glasyren bränns bäst på max. 1250 C 
utan utjämning. Är mer värmetålig  än 5568 
djupröd (sida ? ) . Placera glasyren på ett 
”kall” plats i ugnen.  Gör ett prov med olika 
glasyr tjocklekar.
Lägg chamotte eller fiberpaper på plattan när 
provet görs. Let at glasere med. Behöver inte 
siktas.
Bränningstemperatur max 1250°C

5570 pinjegrön, blank
Art.nr. 235568
Detta är den mörkaste röda i katalogen. Den 
har en fin yta med svart effekt. Det kräver 
dock ett par provbränningar (lägg chamotte 
eller fiberpapper på plattan) , för att lättare 
hitta rätt skikt tjocklek och skall helst place-
ras på ett ”kall” plats i ugnen. Glasyren rinner 
lättare än andra glasyrer i röda och orange 
nyanser. Alternativet är glasyren 5567 röd, 
blank (sida ?  ).
Bränningstemperatur 1220-1250°C
Flyttal 45 – 50.

Art.nr. 235570
Stor djuphet och transparens. Där glasyren 
samlas i ett tjockare lager är färgen mörk 
grön. En lätt glasyr att jobba med som ger ett 
stabilt resultat.  
Bränningstemperatur 1220-1250°C
Flyttal 43 – 48

1.

2. 4.

5.

3.

www.vibekefischer.dk

Skålarna 
på bilden är 
tillverkade av 
stengodslera 
KM02/25%. 
Bränd ved 1250 
°C 
1. Glasyr 2491 
utvändigt. 2489 
invändigt.
2. 2480 
utvändigt. 2489 
invändigt.
3. 2492 
utvändigt. 2480 
invändigt.
4. 2489 
utvändigt. 2491 
invändigt.
5. 2489 
utvändigt. 2492 
invändigt.
Sprutglaserad 
med avdrags 
vax.

Stengodsglasyr
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Färgkroppar är keramiska färgämnen som används vid infärgning av 
glasyrer och leror. De är mycket finmalda och behöver inte siktas. När 
färgkroppen vägts upp blandas det med den färdigblandade glasyren 
eller i den flytande leran.

Alla proverna är glaserade med stengodsglasyr 1552 transparent 
blank och 1307 transparent matt. Det är tillsatt 8% färkropp, som ger 
en heltäckande glasyr. Önskas en mindre täckande glasyr reduceras 
färgmängden. Lergods: vi rekommenderar att använde lergodsglasyr 
1013 eller 1003 transparent blank med 8% färgkropp för att uppnå 
starka färger. Använd alltid ABM3 för att förhindra bottenfällning.

Färgkroppar 920 - 1300°C

23/5 Solgul 26/9 Skiffergrå 29/3 Grön 44/1 Rosa

25/2 Orange 27/8 Körsbärsröd 29/7 Buteljgrön 45/1 Ljus Grön

25/4 Röd 28/3 Bambugul 30/8 46/4 Svart

25/6 Violett 28/5 Solgul 31/7 Azurblå 48/1 Solgul

26/2 Turkosblå 28/6 Skiffergrå 50/9 Buteljgrön

43/6 Lilla60/3 Ljusblå

51/6 Citrongul

Varunr: 2735 Varunr: 2769 Varunr: 2793 Varunr: 2741

Varunr: 2736Varunr: 2703

Varunr: 2752 Varunr: 2778 Varunr: 2797 Varunr: 2751

Varunr: 2754 Varunr: 2783 Djup Orange Varunr: 2708 Varunr: 2764

Varunr: 2756 Varunr: 2785 Varunr: 2717 Varunr: 2781

Varunr: 2762 Varunr: 2786 Varunr: 2709 Varunr: 2716
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Färgkroppar 920 - 1300°C

51/2 Röd 52/1 Ljus Grön

51/3 Orange 52/11 Djupt grön 52/5 Blå matt

52/9 Mellanblå

51/4 Solgul 52/2 Olivgrön 52/6 Grön

55/3 Svart

51/5 Ljusblå 52/3 Kungsblå 52/7 Koboltblå

52/4 Orangebrun 52/8 Orange 84 Koboltblå

51/1 Djupt Röd 51/8 Rosa

Varunr: 2712 Varunr: 2721 Varunr: 2753

Varunr: 2711 Varunr: 2718 Varunr: 2729

Varunr: 2713 Varunr: 2702 Varunr: 2725

Varunr: 2714 Varunr: 2722 Varunr: 2726

Varunr: 2715 Varunr: 2723 Varunr: 2727

Varunr: 2724 Varunr: 2728 Varunr: 2784

53/9 Grå

53/3 Rödbrun

53/5 Svart

53/4 Koksgrå

53/2 Träbrun

Varunr: 2705

Varunr: 2739

Varunr: 2734

Varunr: 2733

Varunr: 2732

53/1 Ljus gråblå Varunr: 2731
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2503 Bronze , matt 2504 Hörgul , matt

2506 Koppargrön , matt2505 Grön , matt 2507 Ljus blå,  matt

2509 Ljus blå-grön , matt2508 Orange-röd , matt 2510 Lilac , matt

2512 Vårgrön, , matt2511 Orange-röd , matt 2513 Turkos , matt

2501 Svart, matt

Penselglasyr stengods 1240 - 1260°C
Målningsfärdiga penselglasyrer stengods
Mälningsfärdiga penselglasyrer är avsedda för penselglasering av såväl gjutna som handgjor-
da föremål. Problem med torra penslar och ojämna lager glasyr på föremålet känns alltför väl 
igen vid penselglasering. Dessa målningsfärdiga penselglasyrer gör det enkelt att måla glasyr 
med pensel. Penselglasyrerna kan spädas med vatten. Samtliga målningsfärdiga penselglasy-
rer är blyfria och lämpliga till skolundervisning.

Penselglasyren skall röras eller skakas om före användning. Lägg på glasyren med en mjuk 
pensel. Börja med stora ytor där grundfärgen skall ligga. Låt glasyren torka ett ögonblick och 
lägg därefter ett andra skikt.

Penselglasyren levereras målningsklar i burkar om 500 gram
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Penselglasyr stengods 1240 - 1260°C

2520 Djubblå , blank2519 Off white, blank 2521 Transparent , blank

2523 Bordeux , blank2522 Tenmoku , blank 2524 Mörk röd, , blank

2526 Violet , blank2525 Ljus orange , blank 2527 Gul , blank

2529 Svart , blank2528 Grön , blank 2530 Cobalt blå , blank

2533 Rustik röd, blank2531 Vårgrön , blank 2534 Vit, blank
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Innan formen fylls 
med upprörd gjutlera 
skall den tas isär och 
göras ren från damm 
och ev lerrester från 
tidigare gjutning. 
En mjuk pensel av-

lägsnar damm. Var noga med att inte skada 
formen! När formen är rengjord sätts den 
ihop med starka gummiband som håller ihop 
delarna hårt.

Långsamt och lugnt 
häller man upprörd 
luftfri lera i formen.
Fyll på så mycket lera 
att den nästan rinner 
över.
Då den torra formen 

suger vatten ur gjutleran kan det vara nöd-
vändigt att fylla på mer efter några minuter så 
att formen åter blir full.

När gipsen suger vat-
ten ur gjutleran bildas 
ett fast lerskikt mot 
gipsformens insida.I 
formens mynning kan 
man lätt följa skikt-
bildningen.

Skär ett snitt i skorpan med en nylonkniv och 
vik försiktigt ut en flik.
På detta sätt mäter man enkelt skiktets tjock-
lek och styrka.

När skiktet är ca 3 mm 
tjockt och känns till-
räckligt starkt häller 
man tillbaka resten av 
gjutleran. Häll sakta!
Skvalpa inte! Formen 
ställs nu upp och ned, 

gärna med en liten lutning (hindrar droppe i 
botten) medan den sista leran rinner ur. 
Vänta med att vända formen tills leran blivit 
fast.

När gjutningen är lä-
derhård skall formen 
öppnas försiktigt.
Lägg formen på ett 
bord och lyft isär 
formdelarna i rätt 
ordning.

Försök inte vicka på formdelarna för att få 
isär dem, om de inte släpper direkt.
Låt i stället leran torka lite längre och försök 
sedan åter att ta isär formen.

När gjutgodset är till-
räckligt hårt för att 
kunna hanteras utan 
att det blir märken i le-
ran kan det efterbear-
betas. Skär bort gjut-
kragen och märken 

efter formdelarnas skarvar med en vass kniv. 
Putsa tillsist godset med en svamp för att av-
lägsna märken efter kniven eller andra verktyg.

Gjutleror är torkade, finmalda leror med låg plasticitet (i motsats till drejleror). Den låga pla-
sticiteten gör att leran lättare släpper från insidan av formen, när den krymper under torknin-
gen.
Gjutlera som levereras i pulverform skall blandas med vatten (regnvatten eller annat mjukt 
vatten är en fördel men inte tvingande nödvändigt) och flytmedel. Efter att vatten, flytmedel 
och pulverlera blandats bör blandningen stå och dra något dygn. Sedan skall leran röras om 
grundligt utan att luft rörs ned i leran.
När vi levererar färdigupprörd gjutlera är den tillsatt flytmedel och massan är färdig att an-
vändas.

Nr.   126 Temugg, 11 cm   2,5 kg
Nr. 2067 Mugg med öra, 10 cm  4,0 kg
Nr.   202 Kaffekopp, 6 cm    1,5 kg
Nr.      3 Temugg, 11 cm   3,0 kg
Nr.      4 Temugg, 8 cm   2,5 kg
Nr.      5 Tefat, 16 cm Ø  2,7 kg
Nr.   610 Irish Coffee, 12 cm  4,0 kg

Nr.  204 
Vas 
13,5 cm  4,0 kg

Nr.   600 Tekanna , 15 cm 11,5 kg
Nr.       6 Tekanna rund, 17 cm 10,5 kg
Nr.     16 Tekanna liten, 16 cm 10,5 kg
Nr.     15 Värmehäll, 8 cm   3,0 kg
Nr.  2063 Tekanna med lock , 13 cm 11,0 kg

Nr .  205 Snapsflaska, 15 cm  3,0 kg
Nr.   121 Liten vinkanna, 15 cm  4,0 kg
Nr .     7 Vinbägare, 14 cm   4,0 kg
Nr.   122 Stor vinkanna, 23 cm  9,0 kg
Nr. 2073 Vinbägare, 12 cm   3,0 kg

Nr.  207 
Gräddkanna
7,5 cm  2,5kg

Nr. 875
Ölsejdel
14,0 cm 4,0 kg

Nr.  208 
Sockerskål
6,5 cm  2,7kg

Nr. 982 
Fyrkantig vas, 14 cm  3,0 kg
Nr. 981
Hjärtformad vas, 16 cm  3,0 kg

Nr.   203 Tallrik, 16 cm    2,5 kg
Nr. 2065 Tallrik, 31 cm    8,0 kg
Nr.  120 Tallrik, 27 cm    8,5 kg
Nr.  206 Portionstallrik, 27 cm       7,0 kg

Nr.  592
Äggkopp       
4,0 cm  1,2 kg

Nr. 2060 
Skål med lock
9,0 cm  6,0 kg

Nr. 604 
2 julklockor i 2 stl. 
5,5 cm/4 cm      1,5 kg
Nr. 605 1 julklocka 
9 cm            1,3 kg

Nr .  824
Skål med lock  
13,5 cm 11,0 kg

Nr. 9  
Kuglevas 
19,0 cm 7,7 kg

Nr.   855 
TV-kopp med tallrik 
20,0 cm  7,0 kg

Nr. 912 
Örtkruka m. upphäng    
10,0 cm  8,8  kg

Gjutlera
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Gjuthjälpmedel

Formlatex 
Formlatex är ett flytande vitt naturgummi som är vatten-baserat. Är 
lufttorkande, påföres skikt för skikt på originalet, krymper c.a 2-3%. 
Mycket lämplig att göra membranformar av. 
Speciellt lämplig om repliken skall vara i betong  

Varunr. 28700 Formlatex

Vinamold 
Vinamold är en smältplast som finns i två hårdhetsgrader som är 
blandningsbara med varandra. Vinamolden värms i ugn till c:a 150 
grader till en trögflytande sirap som hälls över originalet, är återan-
vändningsbart.

Varunr. 2897 Vinamold Röd
Varunr. 2898 Vinamold Gul (hård)

Silicongummi
Silicongummi är ett två komponents material som ger en mycket de-
taljrik avgjutning av originalet. Är töjbart 3-400% och åldringsbestän-
digt. Finns tixotropa tillsatser för att kunna måla upp en membran-
form på originalet vilket är ett bra och materialsnålt arbetssätt.

Alginat 
Alginat är ett högkvalitativt giftfritt och dammfritt formtag-ningsma-
terial som lämpar sig speciellt för detaljerad och snabb avgjutning av 
nästan alla material. Alginat är lämpligt för avgjutning av hud efter-
som det är giftfritt och härdar till gelé liknande konsistens inom 2-3 
minuter. Blandningsproportioner är 50/50, lika delar kallt vatten som 
pulver.

Varunr. 2899 Alginat normal set

Modellera 
Chavant NSP är en svavelfri, oljebaserad skulpturlera för professio-
nellt bruk. Den är giftfri och har en grå/grön nyans.
Chavant NSP kan värmas för att mjukna till önskad konsistens. Leran 
värms lätt i varmluft utan att spricka eller torka ut. 
Idealisk arbetstemperatur är 44-55° C.
Leran har god vidhäftningsförmåga både till sig själv och till arme-
rings-material. Den bibehåller fina detaljer och kan slätas ut med vat-
ten eller terpentin, utmärkt att avgjutas med silicongummi.

Chavant Le Beau Touché liknar Chavant NSP men är väsentligt mjuka-
re och har en rödbrun färg.

Varunr. 28600 Modellera Chavant medium
Varunr. 28601    Modellera Chavant Le Beau Touché

Vaxer 
Grönt avgjutningsvax är ett högkvalitativt gjutvax lämplig för lost wax 
casting. Smältpunkt 63-66 grader C. Lätthanterlig vid gjutning och 
bränns bort helt. Vaxet kan även handhas i hårt tillstånd ex.  skära, 
modellera med verktyg, hälla eller pensla i formar.
För att få ett bra vax för handmodellering rekommenderas att blanda 
det gröna avgjutningsvaxet med gult modelleringsvax.

Varunr. 2894 Modeller & gjutvax grönt

Gult modelleringvax är ett mjukare modelleringsvax som lätt mjuknar 
upp av händarnas värme.  Vaxet är lätt att forma och har god vidhäft-
ningsförmåga, lämpar sig även för lost wax casting.  Blandbart med  
grönt avgjutningsvax.

Varunr. 2895 Modelleringsvax gult

Vitt modelleringsvax är ett mycket fint vax av fransk kvalitet lämpligt 
för fint detaljerade arbeten. Vaxet är hårt i rumstemperatur med mjuk-
nar lätt i handen. Detta vax fungerar mycket bra i samband med sili-
con men ej för lost vax casting.

Varunr. 2896 Modelleringsvax vitt

För användartips och specifikationer ber vi Dig att kontakta vår per-
sonal på Stockhomskontoret.

Fleximasse
Fleximassa är ett tvåkomponets polyuretangummi för formtillverk-
ning. Används främst till formar för betonggjutning.
Flexibelt material som ger god detaljrikedom i avgjutningen.

Varunr. 28805 Silicon Neukasil 102
Varunr. 28807 Fleximassa
Varunr. 28809 Silicontillbehör

Gips Primodur 40
En speciellt hård gips som tål höga temperaturer. Används ihop med 
flinta och ev. chamotte i formar som bränns i ugnen. Gipsformen hål-
ler sällan fler bränningar än en.

Gips Primosupra 60
Primosupra 60 används till moderformar och gipsplattor där stor slit-
styrka är nödvändig.
1,67 kg gips per liter vatten.

Gips Primosupra 70
Den mest använda gipstypen, användbar till många ändamål, gjutfor-
mar, indrejningsformar etc. Primosupra 70 är en “mjuk” gipstyp med 
stor sugförmåga.
1,43 kg gips per liter vatten.
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Varunr.: 3184.
Genomgång av saltglasy-
rer och saltglasering steg 
för steg. Mest svartvita 
bilder, enstaka i färg.
96 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3185.
Lättfattlig lärobok om 
framställningen av olika 
sorters gjutformar i gips, 
pressformar och mera 
komplicerade formar. 
Många svartvita foton.
128 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3188.
Boken behandlar fram-
ställningen av keramik 
utan bruk av drejskiva. 
Platt-, ringmodellerings-
, press och gjuttekniker. 
Färgbilder.
128 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3192.
Handbok om engångs-
bränning. Fördelar och 
nackdelar med glasering 
på lergodset innan brän-
ning. Färg- och svartvita 
bilder.
128 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3191.
Idéer och goda råd om hur 
man startar en verkstad 
och utställning. Exempel 
från olika delar av värl-
den. Färgbilder.
128 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3190.
Boken behandlar skulptu-
rala utsmyckningar i kera-
mik. Teknik och goda råd. 
Svartvita- och färgbilder.
111 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3189.
Genomgång av recept på 
kristallglasyrer, glasering 
och bränning. Färg- och 
svartvita bilder.
96 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3194.
Boken visar de många oli-
ka möjligheter som finns 
med avmaskningsteknik. 
Vax, papper, tejp, tyg osv. 
Engelsk text. 128 sidor, 
bilder i svart/vitt och färg.

Varunr.: 3199.
Spännande och inspi-
rerande bok om porslin. 
Formgivning, dekoration, 
glasering och bränning. 
Engelsk text. 112 sidor, 
färgfotografier.

Varunr.: 3198.
Boken visar tekniker och 
exempel på press- och 
ritsdekorationer. Passar 
i undervisningssyfte. En-
gelsk text. 112 sidor, illu-
strationer i svart-vitt och 
färg.

Varunr.: 3100.
Boken visar många möj-
ligheter att använda bil-
der och dekaler för deko-
ration. Många nya idéer 
och exempel. Engelsk 
text. 143 sidor, färgillu-
strationer.

Varunr.: 3197.
Boken beskriver tillverk-
ning av modernt och unikt 
stengods. Många färgbil-
der, inte så mycket text. 
Primärt modern formgiv-
ning. Engelsk text. 128 si-
dor, färgillustrationer.

Varunr.: 3149.
Av Rosette Gault. Mycket 
detaljerat om pappersle-
rans användning. Materia-
lets allsidighet illustreras 
med flera exempel av in-
ternationella konstnärer. 
Engelsk text, 128 sidor. 
Svart/vita bilder.

Varunr.: 3147.
Gjuttekniken var tidigare 
en industriell teknik som 
idag används av många 
keramiker. I boken be-
skrivs själva gjutnings-
processen och hur man 
själv gör sina gipsformar.
Engelsk text 130 sidor. 
Svart/vitt och enstaka 
färgbilder.

Varunr.: 3186.
Beskriver byggandet av 
ved-, olje- och gaseldade 
ugnar. Många illustra-
tioner och sprängskisser. 
Färg- och svartvita bilder.
96 sidor, engelsk text.
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Varunr.: 3164.
Boken beskriver bruket av mojo-
lica (under- och påglasyrfärger). 
Efter en kort historisk genomg-
ång berättas om olika tekniker 
och material. En tredjedel av 
boken visar exempel på modern 
majolicadekoration. Många färg-
bilder.
160 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3167.
Kort introduktion om engoberin-
gens historia. Därefter beskriver 
boken nutida krukmakares och 
konstnärers användande av engo-
beringstekniken. Boken innehåller 
mycket teknik och många recept. 
Många inspirerande bilder.
160 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3169.
Boken av Peter Lane beskriver 
nutidens unika porslin. Färger, 
transparens och form. Boken är 
en verkligt god inspirationskälla 
för alla som arbetar med porslin. 
Många färgfoton.
223 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3170.
Beskriver form och estetik i kera-
misk bruksgods. Massor av goda 
råd och inspiration för kerami-
kern. Många färgfoton.
263 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3165.
Boken beskriver modern saltgla-
serad keramik från olika delar i 
världen. Efter en kort historisk 
genomgång visas verk av många 
internationella konstnärer. Boken 
är rikt illustrerad med färgfoton.
134 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3162.
Boken visar verk av de bästa 
konstnärerna inom figurativ kera-
mik, med persondata och beskriv-
ning. Mest färgbilder, lite text.
234 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3177.
Keramisk handbok. Går igenom 
ler- och glasyrkemi, verktyg 
och olika tekniker. Mycket text. 
Illustrationer, få bilder.
352 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3104.
Boken tar upp användningen av 
keramik utomhus, särskilt i träd-
gården. Diskuterar problematiken 
kring vattentäthet och frosthär-
dighet. Många inspirerande bilder 
kombinerat med teknik.
160 sidor, engelsk text. 

Varunr.: 3172.
Teknisk bok om framställning av 
glasyrer. Genomgång av råvaror, 
glasyrberäkningar och recept. Få 
fotografier.
148 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3173.
Illustrerat keramiklexikon. 
Alfabetisk ordnat med många 
svartvita bilder och illustrationer.
362 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3196.
Boken visar hur målning med 
olje färger har inspirerat kera-
miker. Det är således svårt att 
sätta gränsen mellan målen och 
traditionell keramisk dekoration. 
Engelsk text. 
176 sidor. Mange inspirerande 
färgbilder.

Varunr. 3108. 
Glazes from Natural Sources Bo-
ken förklarar hur man kan finna 
ämnen och material för glasyr-
framställning och göra brän-
ningstest. Rikt illustrerad bok 
med diagram över tekniker och 
bilder med färdiga produkter. Bo-
ken vänder sig till erfarna kera-
miker. Engelsk text. Färgfoto
146 sidor
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Varunr.: 3176.
Modern vedeldad keramik. Bo-
ken beskriver hur nutida konstnä-
rer utnyttjar den gamla tekniken 
i sitt arbete. Jämn fördelning av 
teknisk information och inspira-
tion. Boken innehåller en bland-
ning av svartvita- och färgbilder 
och även tekniska illustrationer. 
160 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3152.
Dansk text av Lene Gullöv.  
Boken behandlar i bilder och text 
drejning, handbyggning, engo-
bering, dekoration och glasering. 
Dessutom beskrivs rakutekni-
ken.
140 sidor steg för steg. 
Färgfoto.

Varunr.: 3160.
Av Marianne Schultz. Härligt il-
lustrerad keramikframställning 
både för barn och vuxna. Många 
ideer till spännande föremål. 
Dansk text, 83 sidor, 
Färgbilder.

Varunr.: 31123
Mycket bra bok om handformad 
keramik. Boken går igenom olika 
lertekniker utan användning av 
drejskiva. Rikt illustrerat med 
många exempel och ”how to do” 
bilder. Engelsk text, 128 sidor. 
Färgbilder

Varunr.: 31124.
Boken beskriver olikae bränn-
ingstekniker utan egentlig använd-
ning av keramik ugn. Bra exempel 
på Raku-, sagger-, bål och tunn 
bränningar. Det visas också själv-
tillverkade ugnar för gasbränning 
och vedbränning. Engelsk text, 125 
sidor. Färgbilder och illustrationer.

Varunr.: 3178.
Historisk genomgång av män-
niskofigurer utförda i keramik 
från forntid till nutid. Bilder i 
svartvitt och färg.
144 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3144.
En bok om utvecklingen av de-
korativ keramik där underglasyr-
färger och färgkroppar används 
inom tre temperaturområden: 
lergods, stengods / porslin / salt-
glaserat samt porslinsfärger / ly-
sterteknik. 
160 sidor, många i färg. Engelsk 
text.

Varunr.: 3161.
Av Nils Lou. Här beskrivs ugns-
teknik, hur ugnen fungerar, hur 
man bygger sin egen ugn och 
vad man kan göra för att uppnå 
optimala bränningsresultat. En-
gelsk text.
96 sidor.
Svart/vitt och färgbilder.

Varunr.: 3103.
Boken beskriver användningen 
av engober genom tiderna och 
i olika delar av världen. Innehål-
let är huvudsakligen kulturhisto-
riskt, men de olika teknikerna 
gås också igenom. 144 sidor. 
Engelsk text med bilder.

Varunr.: 3151.
Handbok i studiokeramik som 
går igenom keramiska material, 
leror, glasyrer, verktyg och pro-
cesser. Boken är också en ut-
märkt uppslagsbok. Huvudsakli-
gen svartvita bilder.
282 sidor. Dansk text.

Varunr.: 3146.
Många olika basteknikerna i kera-
mik: drejning, kavling, platteknik,  
gjutning och formar. Dessutom 
finns avsnitt om skulpturalt arbe-
te, kakelplattor, reliefer, dekora-
tion och glasering.Engelsk text, 
135 sidor, bilder i svartvitt.

Varunr. 3110 
Pottery Basics. Nybörjare lär 
sig att göra tex. vaser, kakel och 
många andra attraktiva föremål. 
Du får lära dig tekniker för att 
skapa mönster, färgkombinatio-
ner och texturer om att använda 
din drejskiva och hur man brän-
ner i en keramisk ugn. Hundra-
tals av lärorika och inspirerande 
färgfoto. Engelsk text 128 sidor
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Varunr. 3105 
Sculpting Basics. Karin Hessen-
berg, en erfaren keramiker och 
bildhuggare, presenterar fem 
projekt, som visar hantverket i 
modellering och gjutning med 
hjälp av gips och lera. Engelsk 
text. Färgfoto. 128 sidor.

Varunr. 3140 
Prismas Stora Keramikbok. Bo-
ken ger praktiska råd om vanliga-
ste teknikerna till både nybörjare 
och erfarna som önskar att lära 
sig mer om olika tekniker och de-
sign. Färgfoto. 256 sidor. 
Svensk text.

Varunr. 3175 
The Potters Dictionary. Keramik-
lexikon med en alfabetisk lista på 
nästan alla material, uttryck och 
processer som används i sam-
band med keramikarbete. Både 
svartvita bilder och färgfoto. En-
gelsk text. 437 sidor. 

Varunr. 3107 
The Mouldmakers Handbook. 
Boken går igenom ett brett spek-
trum av material som gips, latex 
och silikon samt den utrustning 
som är nödvändig. Boken är fylld 
med steg-för-steg anvisningar. 
Rikt illustrerad, engelsk text. 
158 sidor

Varunr. 3118
A Book of Pots (hardcover) Kate 
Malone är en mycket erkänd och 
innovativ keramiker verksam i Lon-
don. I boken får man kännedom om 
de speciella tekniker, glasyrer och 
verktyg som hon använder till sina 
extravaganta keramiska arbeten. 
Engelsk text många vackra färgfo-
ton. 208 sidor

Varunr. 31121
En spännande bok om  låg bränt 
keramik i självbyggar raku-ugn 
eller bål bränt med trä. Boken 
visar hur man kan arbeta med 
och bränna keramik med mycket 
fina resultater utan användning 
av glasyr. Engelsk tekst, 112 si-
dor. Färg bilder

Varunr. 3116.
En bok om felsökning som förkla-
rar utan att bli för komplicerad. 
Boken är rikt illustrerad med bil-
der och ritningar. Detta är en bok 
som vi varmt rekommenderar.

Varunr. 3124
En handbok om textning på kera-
mik. Den handlar om vilka verk-
tyg, penslar och tekniker som är 
bra. 
Innehåller tips och bilder, en bra 
hjälp vid textning.

Varunr. 3121
Denna bok behand-
lar glasyrer i lägre tempera-tur-
områden (1220-1240 °C) med 
massor av basglasyr- recept och 
förslag på olika färgblandningar. 

Varunr. 3129
Boken tar upp olika arbetssätt 
och verktyg för arbete med bygg-
nation, som är tänkta att brännas 
till skillnad från hur skulptörer of-
tast arbetar. Bra exempel på hur 
man bygger större kärl utan drej-
skiva, en intressant handbok. 

Varunr. 3109
A Book of Pots (hardcover) Kate 
Malone är en mycket erkänd och 
innovativ keramiker verksam i 
London. I boken får man kän-
nedom om de speciella tekniker, 
glasyrer och verktyg som hon 
använder till sina extravaganta 
keramiska arbeten
Engelsk text många vackra färg-
foton. 208 sidor

Varunr. 3180
Kinesiska glasyrer har beundrats 
genom tiderna för dess extraor-
dinära glans och färg. Denna bok 
är inte bara för keramiker, den är 
även för alla som intresserar sig 
för kinesisk keramik och glasyr. 
Engelsk text, 280 sidor. Färg- och 
svart/vita bilder.
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Varunr.: 18674.
Förutom olika gjuttekniker går 
boken steg för steg igenom meto-
der för framställning av figurer 
och torsos. Svartvita bilder.
128 sidor, engelsk text.

Varunr.: 3117
Rikt illustrerad bok som ger en 
bred orientering om det keramis-
ka området. Behandlar arbets-
sätt och tekniker med bra råd och 
tips. Visar också internationella 
keramikers nutida arbeten.
4:e uppdaterade utgåvan. 

Varunr.: 3123
En bok som orienterar om hur 
olika gjutformar till skulpturala 
arbeten bör utformas. 
Tar upp frågor om stödkappor, 
gummiformar, armeringar, gip-
ser och vaxer mm. Boken är rikt 
illustrerad med teckningar och 
bilder.

Varunr.: 3126
En rolig och inspirerande expose 
av hur begreppet tekanna kan va-
rieras på 500 olika vis. 
Alla tekannorna är tillverkande 
på 2000 talet. 
En vacker bok där alla bilder är i 
färg på 416 sidor.   

Varunr.: 3128
500 kannor i en inspirerande 
samling där alla är från 2000 talet. 
En rolig blandning mellan skulp-
turalt byggda och mera klassiska 
kannor, med intressanta dekorer 
och glasyrer.
.

Varunr.: 3125
En inspirerande genomgång av 
500 olika skålar, där den absoluta 
merparten är tillverkade på 2000 
talet. 
Många av skålarna är dekorera-
de, skulpterade och byggda i en 
rolig blandning.

Varunr.: 3127
En inspirerande genomgång av 
koppar där alla är olika i sitt ut-
tryck. Alla kopparna har gemen-
samt att dom är tillverkade på 
2000 talet.

Varunr.: 3119
Detta är Emmanuel Coopers 
klassiska glasyrsamling från 
1980 som har blivit omarbetad. 
Innehåller 455 separata recept 
där merparten är illustrerade 
med bilder.

Art.nr: 3141.
En mycket inspirerande och om-
fattende bok om raku. Rakuvaria 
beskriver ugnsbygge, glasyrre-
cept och bränntekniker. Boken er 
skriven på en lätt tillgänglig en-
gelska. En fantastisk bok som är 
ett måste för både nybörjare och 
erfarna rakuälskare.
Engelsk tekst. Färgfoto.
304 sidor.

Art.nr: 3114
En intressant bok som behand-
lar olika typer av ugnar som går 
att bygga och bränna i, förutom 
elugnar. Även olika typer av en-
gångs ugnar, och ugnar som har 
skulpturala värden. 

Art.nr 3115
En Raku bok som verkligen inspi-
rerar, beskriver olika arbetssätt 
och visar på färdiga arbeten av 
hög klass, i form av bra färgfoto.
.

Art.nr: 3152.
Dansk text av Lene Gullöv.  
Boken behandlar i bilder och text 
drejning, handbyggning, engo-
bering, dekoration och glasering. 
Dessutom beskrivs rakutekni-
ken.
140 sidor steg för steg. 
Färgfoto.
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321010

321011

321012

321013

321014

321020

321021

321022

321023

321030

321031

321032

321040

321041

321042

321043

321050

321051

321052

321053

321054

321060

321061

321062

321070

321071

321072

321080

321081

Gör spännande dekorationer och mönster med Cerama`s trästämplar. Alla stämplarna 
är 7 cm långa. Stämplarna är tillverkade med två olika mönster - ett i varje ände. 
Stämplarna är gjorda av ett hårt träslag och behandlade med olja för lång hållbarhet.

trästämplar, 1,5 x 1,5 cm

trästämplar, 1,5 x 3 cm

trästämplar, trekant 1,5 cm

trästämplar, 3 x 3 cm

trästämplar, 3 x 6 cm

trästämplar,  sekskant 1 cm

trästämplar,  sekskant 1,5 cm

trästämplar,  1,5 x 6 cm
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Spændebånd
Till att spänna gipsforma
Varunr. 33125. Formspänndband
Påsar med gummiband 10stk.
Varunr. 331060.  10mm.
Varunr. 332070.  15mm.

Passare
Används vid drejskivan.
Varunr. 325125. Träpassare.
Varunr. 325120. Liten stålpassare.
Varunr. 325130. Stor stålpassare.

Finish-svamp
Används vid en sista avtorkning 
av fuktiga föremål. 
Varunr. 3260 + nr.
Rund  80
Stor triangel 81
Liten triangel 82
Flat  83

Slipsvamp
Slipsvampen används för slip-
ning av torra och skröjbrända 
föremål. 
Varunr. 32606. 
Slipsvamp 7,5 x 7,5 cm
Varunr. 3299607. 
Superfin slipsvamp 11,5 x 11,5cm

Sickling
Varunr. 325015. Sickling 15 x 6,5 
cm

Svampar
Elefantöron och levantinersvamp 
används under arbete vid drej-
skivan. De är mycket smidiga 
och har god sugförmåga. Dessa 
svampar är naturprodukter.
Varunr. 32601. Mjuk levantiner-
svamp storlek 1.
Varunr. 32603. Mjuk levantiner-
svamp storlek 3.
Varunr. 32604. Elefantöronsvamp 
säljs per gram.
Varunr. 32605. Cellulosasvamp 
till rengörning
5 x 10 x 11 cm.

Kavel
Varunr. 327043. Kaveln är gjord i bokträ och är kullagrad. 
Längd 43 cm
Varunr. 327072. Jättelerkavel med nylonvals och handtag av bok.
Valsens bredd 43 cm. 
Längd 72 cm

Bygel pianotråd
Varunr. 325024. Bygel och pia-
notråd används vid avskärning 
av lera. Bygel med skärtråd 
32x24cm. Varunr. 325025. 
Lös skärtråd till bygel
Varunr. 325016. 
Pianotråd 0,5 mm x 10 m

Lerskärare
Lerskärare med bambuhandtag. 
Dubbellindad skärtråd av fin kva-
litet.
Varunr. 325010. Tjock 1 mm 
Längd 35 cm
Varunr. 325005. Tunn 0,5 mm 
Längd 35 cm
Varunr. 325008. Tvinnad 0,8 mm 
Ländg 35 cm

Handlerspruta
Varunr. 325119. 
Handlerspruta med utbytbara 
schabloner. Sprutan används 
med mjuk lera utan chamotte. 
Enkel att ta isär och göra ren. 

Nylonkniv
Varunr. 337018. Skadar inte gips-
formarna.

Drejhjälp och slev
Varunr. 325234.   Olackerad drejhjälp av bok    
längd 32 cm.
Varunr. 325232.  Svampsticka    
längd 35 cm
Varunr. 325242.   Olackerad slev av bok   
längd 42 cm.
Varunr. 3252341.   Svamp till svampsticka

Avlyftare
Varunr. 325111.  Aluminiumavlyftare för att lyfta gods 
  från drejskivan 1 set
Varunr. 325112.  Avlyftare för att flytta gods från drejskivan.

80

81

82

83

Filt- och korkfötter
Varunr. 33171. Vita filtfötter 
10 mm diam
Varunr. 33172. Vita filtfötter
15 mm diam
Varunr. 33173. Korkfötter 13 mm 
diam
Fötterna är självhäftande.
1 ark/påse innehåller 100 st

25 cm 20 cm 30cm

3262460 Stans kakelplatta 150mm
3262461 Stans kakelplatta 100mm
3262462 Stans kakelplatta triangel

Kakelstansar

Verktyg
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Drejsken, trä
Hårda polerade drejsken av trä.
Varunr. 3240 + nr. 01-02-03-04

Drejsken, stål
Tunna och mjuka drejsken av 
stål. Varunr. 3240 + nr. 50-30-40

Drejsken, hård plast
Kraftiga drejsken av hårdplast.
Varunr. 3240 + nr. 20, 21, 22, 23

Drejsken, mjuk plast
Tunna drejsken av böjlig, plast. Varunr.
 
324006 Blå

324008 Röd

324007 Vit

Drejsken gummi
Gummidrejsken används vanligt-
vis vid våtglättning av drejade 
föremål men även till överföring 
av dekaler. Eller som rengörings-
skrapa. Varunr. 3240 + nr. 70-80

Glasyrtänger
Användning av glasyrtång ger 
den enklaste och skonsammaste 
behandlingen av godset vid dop-
pglasering.
Varunr. 325021. Glasyrtång 
nr 20 med 2+2 spetsar 
längd 24 cm
2. Varunr. 325022. Invändig
3. Varunr. 325023. Japansk tång

23

22

20

21

01

02

03
04

50

30

40

80

70

Kniv nr 22
Varunr. 323022. Keramikerkniv 
med trekantat enkelslipat blad 
och svart plasthandtag.
Längd 
ca 15 cm.

Andningsskydd
1. Varunr. 329010. 
2. Varunr. 329009. Lättviktsmask, 
skyddar mot hälsovådligt damm.

10

09

Glaseringsskopa
rymd ca 1,5 dl
Längd skaft ca 45 cm
325145 Glaseringsverktyg

Passare till lock
Varunr. 325181. Hjälpverktyg för 
passning av lock till krukor.
Två inställningsmöjligheter.
Längd 30 cm.

1

2

3

Omrörare
1. Varunr. 325031 – Denna omrörare är  speciellt framtagen för att 
blanda vatten och glasyrpulver. Huvudet är konstruerat, på så sätt 
att den gör ett   vacuum i vasken. Speciellt bra för glasyr som sjunkit 
till botten och kan lätt röras upp igen med denna omrörare. Sparar tid 
och kraft.
Skaftets längd passar en 5 lit. hink (2 kg pulverglasyr). Omröraren 
ryster ej och passar till en borrmaskin. 

2. Varunr. 325038. Längden på 38 cm passar till en spann med fördig-
blandad lergods gjutlera sida 6 eller stengods gjutlera sida 10.
Omröraren är ett oumbärligt hjälpmedel för att blanda ihop vatten och 
pulverlera till slamma. Kan även användas för blandning av pulverlera 
och gips. Passar till borrmaskin. 

3M maske
1. Varunr. 32996015. Str. small
2. Varunr. 32996011. Str. medium
3. Varunr. 32996016. Str. large

3M tilbehør
4. Varunr. 32996023. Kulfilter
5. Varunr. 32996024. Filter
6. Varunr. 32996026. Kobling

1
2

Verktyg
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Modellerpinnar 
buxbom
Varunr. 3220 + nr. Modellerpin-
narna i denna serie är av hög kva-
litet, tillverkade av hård buxbom. 
Pinnarna är mycket välgjorda och 
blankpolerade, lätta att göra rena 
efter användning.
Längd 20 cm.

Minislingor
Varunr. 3221 + nr. Nr 1-2-3-4-5-6 
Skaft i aluminium. Själva sling-
stålet är fastsatt i skaftet. Passar 
väl till modellerings- och skulp-
turarbeten. 
Längd:  13 cm

Mini modellerpinnar
Denna serie modellerpinnar är 
gjord av polerat hårdträ. 
Varje pinne är slipad och polerad 
för hand. Längd 15 cm 
Varunr. 3215 + 
nr. 1-2-3-4-5-6

Skulpturjärn
Varunr. 3224 + nr. 
Skulpturjärnen är tillverkade i hårt stål. Skulpturjärn används vid ef-
terbearbetning av hårda, torra lerföremål eller gips. De lämpar sig 
speciellt bra för bearbetning av föremål av skulptural karaktär.

Verktyg

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

7

11

1

5

6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Modellerpinne serie 18
varunr. 3218 + nr. 1-2-3-4-5-6.
Två färgade kvalitets modeller-
pinnar,  i hårda träsorter. Längd 
18 cm.

Verktygs set
Varunr. 3219
Består av 3 slingor, 3 modellerpinnar, 2 drejsken och 1 avdrejningsjärn
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Avdrejningsjärn
Varunr. 3223 + nr. 
Avdrejningsjärn med bokskaft, 
stålhals och skarpslipat stålblad. 
Används för arbete med såväl 
lera som gips.   
Längd 14 till 17 cm.

Knivar, håltagare, nål, 
såg, borr

84 62 31 5

Slingor
Varunr. 3222 + slingnr. 
Slingorna är tillverkade av skarp-
valsat, slipbart stål med skaft av 
bok. Slinga nr 1 är tillverkad av 
pianotråd.

1.  Varunr. 32301.
Keramikerkniv med en egg.
2.  Varunr. 32302.
Keramikerkniv med dubbelsli-
pat blad.
3.  Varunr. 32303.
Keramikerkniv med dubbelsli-
pat blad.
6.  Varunr. 32306.
Håltagare 6mm.
11. Varunr. 32301.
Håltagare 11mm.
17. Varunr. 323017.
Spetsig keramikernål
18. Varunr. 323018.
Håltagare 18mm.
20. Varunr. 323020.
Trimme kniv. 122 mm.
90. Varunr. 323090.
Såg
91. Varunr. 323091.
Spiral Borr.
92. Varunr. 323092.
Kniv

1 2 3 206 11 1817 90 91 92

2017/2
58 11/5 11/1 57 55

54
1

Verktyg

31
32
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Flat dekorationspensel serie 364
Spänstig pensel i syntethår. Längd ca 18 cm.

Rund dekorationspensel serie 488
Spänstig pensel i syntethår. Längd ca 21 cm.

Rund dekorationspensel serie 418
Mjuka ekorrhår. Längd ca 18 cm.

Rund pensel till guldmålning serie 363
Spänstig pensel i syntethår. Längd ca 18 cm.

Flat dekorationspensel serie 130
Gjorda av mjuka naturhår. Längd ca 20 cm.

Rund dekorationspensel serie 315
Gjorda av mjuka naturhår. Längd ca 20 cm.

Glasyr- och engobepensel serie 117
Penslar med styva naturhår. Längd ca 22 cm.

Glasyrpensel nr 223
Glasyrpensel med mjuka naturhår. Längd 22 cm.

Japansk dekorationspensel nr 2231
Pensel med extra mjuka naturhår. Längd ca 20 cm.

Rund dekorationspensel serie 25
Mjuk, elastisk mårdhårsimitation. Längd ca 20 cm.

Flat dekorationspensel serie 26
Mjuk, elastisk mårdhårsimitation. Längd ca 20 cm.

Rund dekorationspensel serie 1630
Styv, elastisk pensel med nylonhår. Längd ca. 30 cm.

Kinesiska dekorationspenslar
Dekorationspenslar i bambu med naturhår. Längd ca 25 cm.

Solfjäderformad dekorationspensel serie 406
Mjuk naturhårspensel. Bredd ca 8 cm. Längd ca 30 cm.
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Mårdhårspensel rund serie 15
Mjuk, elastisk rena mårdhårspensel. Längd ca. 20 cm

4
2
0

Penslar

Struktur pensel nr. 17500
Perfekt att dekorera föremål med och att illustrera naurliga struktu-
rer
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Penselset nr 1
4 glasyr/engobepenslar och 3 dekorationspenslar. Längd ca 20 cm

Flat glasyrpensel 4121 och 890
Penslar med extra mjuka naturhår. Bredd ca 5 cm.

4121

890

Japansk  traditionell bambupensel, gethår
Varunr. 3494374  BC1401
Varunr. 3494375  BC1402 
Varunr. 3494376  BH1403 
Varunr. 3494377  BC1404

Kaligrafipensel japansk bambu
Varunr. 3494393  no.1
Varunr. 3494394  no.2 
Varunr. 3494395  no.3 

Haképensel för glasyr och engobe
Varunr. 3494397  BH0201  Haké  30 m.m.
Varunr. 3494398  BH0202  Haké  40 m.m.
Varunr. 3494399  BH0203  Haké  50 m.m.

Japansk linjepensel av varg&svinhår
Varunr. 3494378  BC1801
Varunr. 3494380  BC1803 
Varunr. 3494382  BH1805 

Japansk bambupensel, get&svinhår
Varunr. 3494370  BS0101  30 m.m.
Varunr. 3494371  BS0102  50 m.m.

Glasyr och engobepensel av gethår
Varunr. 3494370  BS0101  30 m.m.
Varunr. 3494371  BS0102  50 m.m.

Dekorpensel rund av ekorrhår
Varunr. 3494252  1135  str 2
Varunr. 3494254  1135  str 4 
Varunr. 3494256  1135  str 6 
Varunr. 3494258  1135  str 8

Dekorpensel kort spetsformad av ekorrhår
Varunr. 3494274  1137  str 2
Varunr. 3494276  1137  str 4 
Varunr. 3494278  1137  str 6 

Svärdsläpare
Varunr. 3494330  1310  str.00 
Varunr. 3494332  1310  str.01

Penslar

Hjälpverktyg
1. Varunr.  2495 Kalkervertyg til kalkerpapir.
2. Varenr. 2451 Extra penna till stålpenna.
3. Varenr.  245 Stålpenna till upptagning.

1.

2.

3.
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Tillbehör

Siktar / sikthållare
Siktar med duk av rostfritt stål och välgjord sarg av bok. Alla storlekar 
finns med 60 eller 100 mesh siktduk.

Sikt 15 cm diameter passar till 2 liters plasthink.
Varunr.  325215100  100 mesh Varunr.  32521560 60 mesh

Sikt 20 cm diameter passar till 5 liters plasthink.
Varunr.  325220100  100 mesh Varunr. 32522060 60 mesh

Sikt 25 cm diameter passar till 9 liters plasthink.
Varunr. 325225100   100 mesh Varunr. 32522560 60 mesh

ikthållare, används för att hålla fast sikten under siktningen.
Varunr. 3253 Set med 3 fjäderkrokar.

Upphäng
33011 med rustik grov kedja och pendelrör.  Längd 134cm
33012 med små länkar, mässing.   Längd 40 cm
33013 med små länkar, svart.   Längd 40 cm
33014 med stora länkar, mässing   Längd 40 cm
33015 med stora länkar, svart             Längd 40 cm
33016 med stora länkar, blank         Längd 40 cm

Nipplar och vekar
Varunr. 3304 + nr.
21  Mäss.-nippel  för 20 mm hål. 
22  Blank nippel  för 10 mm hål. 
23  Mäss.-nippel  för 5 mm hål. 
24 Mässingsnippel med fjäderfäste och iträdd veke.  
Passar till 10 mm hål.
Glasvekenippel för 10 mm hål. Veke är mönstret.
25 Glasveke-rör för 15 mm hål. Veke 10 mm

02  Rund veke   Ø 2 mm
04  Rund veke   Ø 4 mm  
05  Rund veke   Ø 5 mm
10  Rund veke   Ø 10 mm

Förkläden
Varunr. 326532. Nylonförklä -
de, Svart längd  70 cm
Varunr. 326532.  Nylonförklä -
de, Svart längd  90 cm
Varunr. 326533.  Nylonförklä -
de, Svart längd 120 cm

Handskar

Måttsticka
Varunr. 325350. 
1/2 meters måttsticka tillverkad av bokträ, polerad och lackerad.
Indelad i centimeter.

Tekannehandtag 1. sortering
Varunr. 
33081114  Runt bambuhandtag  ca 114 mm brett
33081127  Runt bambuhandtag ca 127 mm brett
33081146  Runt bambuhandtag  ca 146 mm brett
33081152  Runt bambuhandtag  ca 152 mm brett
33081200 Runt bambuhandtag  ca 200 mm brett
33082114 Fyrk bambuhandtag  ca 114 mm brett
33082127 Fyrk bambuhandtag  ca 127 mm brett
33082140 Fyrk bambuhandtag  ca 140 mm brett
33083135 Obearbetad rund hank ca 135 mm brett
33083145 Obearbetad rund hank ca 145 mm brett

Kork
Varunr. 3303 + nr. Om man väljer korkstorlek, innan man har färdiga fö-
remål bör man komma ihåg lerans krympning under torkning och brän-
ning.
Nr. 2 Ø  90/ 85 mm x 24 mm  Nr.  7  Ø 40/ 35 mm x 24 mm
Nr. 3 Ø  80/ 75 mm x 24 mm   Nr.  8  Ø 30/ 25 mm x 24 mm
Nr. 4 Ø  70/ 65 mm x 24 mm  Nr.  9  Ø 25/ 21 mm x 30 mm
Nr. 5 Ø  55/ 50 mm x 24 mm  Nr. 10 Ø 15/ 12 mm x 22 mm

Lädersnöre
Genomfärgat läder, 2 mm. Varunr. 33021 brun, 
33022 svart och 33023 natur. Säljs pr. 1m/50 m.

Tumvante med 
fuld alufolie
Varunr. 326518.

Spaltläder med 
alu folie och krage
Varunr. 326517. 

Frotté m/krage                                            
Varunr. 326514.Råspaltläder m/krage                                   

Varunr. 326512. Värmebeständig 
handske
Varunr. 326520. 
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Plastvaror 

Litermått och mätglas
Litermått i plast som är lätt att 
göra rent. Används bland annat 
för att hälla gjutlera i gipsformar. 
Graderat i deciliter.
Rymd 1 liter.
Mätglas med mililitergradering 
används tillsammans med flytvik-
ten till små glasyrmängder.

Plastburkar 
Plastburk med skruvlock
Varunr. 35750. 50 ml
Varunr. 357100. 100 ml
Varunr. 357400. 400 ml
Varunr. 357750. 750 ml
Varunr. 3571000. 1000 ml

Hjulstativ till plastkar
Varunr. 3584. Galvaniserat hjuls-
tativ, justerbart och passar alla 
runda kar med en diameter  mel-
lan 32 cm och max. 56 cm.

Plastsiktar
Plastsiktarna används till sikt-
ning av glasyr. Siktarna har rost-
fri väv och är lätta att rengöra.
Varunr. 325216100
Sikt Ø 16 cm 100 mesh 
Varunr. 3252121100
Sikt Ø 21 cm 100 mesh

Plastslev
Varunr. 325227. Plastslev i mycket 
starkt material.
Bra till glasyrer och gjutlera.
Längd 34 cm.

Gummiskrapa
Varunr. 325226. Används vid gla-
syrsiktning och rengöring.
Längd ca 26 cm.

Plastsprutor
Plastsprutor med fin spets och extra skruv-
lock. Används t ex till engobedekoration. 

Varunr. 35512.
1/2 liter.

Varunr. 35518.
1/8 liter.

Varunr. 355110.
1/10 liter.

Hinkar
Plasthink med tätt lock och stål-
handtag. Plasthinkar med täta 
lock används i första hand till up-
prörd glasyr.

Varunr. 3542. 2 liter
Varunr. 3545. 5 liter
Varunr. 3549. 9 liter
Varunr. 35410. 10 liter
Varunr. 35415. 15 liter

Lervagn och Tunnor
Varunr. 3581. Förvaringsvagn för lera i kraftig, slagtålig plast med 
lock. Vagnen rymmer ca 600 kg lera och har som extra förstärkning 
en spånplatta i botten.
Varunr. 3582. Utan hjul som förvaringskar.
Längd 90 cm bredd 70 cm  höjd ca 85 cm.

Varunr. 3583. Tunnor med tätt lock. Utmärkt till förvaring av lera.
Tunna 1: Rymd ca. 30 liter Tunna 2: Rymd ca. 50 liter

Digitala vågar
Art. nr. 3310 + nr. Digital pressionsvåg
1. Våg fickformat  Max   500g. Noggrannhet  0,1g mellan 1-500g.
2. Våg Plast Max 2000g. Noggrannhet     1g mellan 1-2000g.
3. Våg Stål  Max 2000g. Noggrannhet     1g mellan 1-2000g.
4. Våg
Batterier medföljer 

1 23

Varunr. 35650 Varunr. 35651

4
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Lerpress, multi
Varunr. 3812
Lerpressen är en avancerad variant av den traditionella hänkelpres-
sen. Förutom massiva hänklen och dylikt kan man med speciella 
schabloner göra fyrkantiga, runda och sexkantiga rör. Lerpressen 
är särskilt användbar när man arbetar med ringbyggnings- och kav-
lingsteknik. Avsedd för väggmontage.Det kraftiga handtaget borgar 
för god utväxling och underlättar arbetet. Cylinder och kolv i rostfritt 
stål, schabloner i hård plast.

Handglasyrspruta
Varunr. 3826
Med handglasyrspruta uppnås 
en jämn påläggning av glasyren. 
Längd 35 cm 

Schablonpress/Sprututstyrsel

Air-Brush
Varunr. 3836
Air-brush 150 har dubbel styrfunktion, vilket innebär att färgstrålens 
bredd kan regleras steglöst under arbetets gång.
Setet består av: sprutpistol, 2st färgbehållare, färgkopp, upphäng-
ningsbeslag kompressorslang och extra munstycke.

Sprutpistol
Varunr. 3831
Professionell sprutpistol lämpad för sprutning av glasyr. Dess ringa 
luftförbrukning gör att den kan användas med alla kompressorer. In-
byggd justering av färgmängd och spridning. Lätt rengjord. Luftförbr. 
50 ltr/min vid 3 atö. Vikt 330 gr.

Handspruta till glasyr
Varunr. 3821

Ekstra 
munstycken
Varunr. 3822
Munstycken, 3 st till 
handspruta 3821

Schablonpress
Varunr. 3811
Schablonpress för väggmontage. Praktisk design gör denna press 
lätt att använda. 

Metallprofilerna i botten kan bytas. Det medföljer 3 st metallprofiler.

Regulator 
til luftdåse
Varenr. 3838

Luftdåse
Varenr. 3837 
Til minisprayer. 

Tilbehør

Schablonsat-
ser 
Varenr. 3813
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Kavaletter

Drejmått
Varunr. 3681
Justerbart drejmått till spark- 
och eldrejskivor.
Armlängd   350 mm.
Höjd   500 mm.

Valkningsplatta
Varunr. 365050 L: 500 mm    B: 500 mm
Varunr. 364545 L: 450 mm    B: 450 mm
Stor, kraftig, fyrkantig gipsplatta för 
valkning. Vikt 10kg

Gipsplatta drejskiva
Varenr. 36527
Gipsplattan kan användas på alla typer av
drejskivor. Diameter 27 cm.

Gipsplatta kavalett
Varunr. 36520
Gipsplattan används på alla typer av kavaletter.
Diameter 20 cm.

Träfiberplattor
Varunr.: 366200
Diameter 200 mm x 6 mm
Varunr.: 366300
Diameter 300 mm x 6 mm
Varunr.: 36650
Diameter 350 mm x 6 mm

Modelleringsstativ 
Varunr. 3672
Träplatta: Ø 33,5 cm
Max höjd:     126 cm
Min höjd:           99 cm

Centreringsverktyg
Varunr. 3682
Passar till alla drejskivor. Fanta-
stiskt verktyg för centrering. Ett 
set består av grepp i flera höjder, 
bottenklossar och reglerings 
klosser.

Tilbehör till centreringsverktyget:
Varunr. 3683 
Dyna till regl. kloss
Varunr. 3684 Bottenkloss
Varunr. 3685 Regleringsklosser

Kavalett nr. C-220 org.
Varunr. 3601220
Diameter: 22 cm
Höjd: 12 cm Vikt: 3,50kg

Kavalett nr. C-220
Varunr. 3602220
Diameter: 22 cm
Höjd: 12 cm Vikt: 3,85kg

Kavalett nr. C-220, lav
Varunr. 3603220
Diameter: 22 cm
Höjd: 5 cm Vikt: 3,40 kg

Kavalett nr. C-300
Varunr. 3602300
Diameter: 30 cm
Höjd: 14 cm Vikt: 8,50 kg

Kavalett nr. C300, lav
Varunr. 3603300
Diameter: 30 cm
Höjd: 5 cm Vikt: 6,40 kg

Kavalett nr.C-260
Varunr. 3602260
Diameter: 26 cm
Höjd: 13 cm Vikt: 6,50kg

3674 Gulvkavalet i træ 
(maxhøjde = 148cm)

3676 Gulvkavalet i jern 
(maxhøjde = 112cm)
(midten)
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Drejskivor 

Vippstol

Ring Cone CR3

Vippstolen används 
tillsammans med alla 
el-drejskivor. Vippsätet 
följer sittställningen.

Enkel och robust konstruktion är förklaringen till att Ring Cone CR3 
är vida känd för sin driftsäkerhet. Hastighetsregleringen bygger på 
friktionen mellan en kon monterad direkt på den skjutbara motorns 
axel och en kraftig gummiskiva. Denna enkla, mekaniska princip ger 
en mycket effektiv kraftöverföring och innebär stor dragkraft, säker 
reglering och inte minst ett minimum av driftstörningar. Regleringen 
sker med pedal eller handspak. Ring Cone CR3 har omkopplare för 
vänster- eller högergång.

Skivhuvud: 36 cm  Drivning: Ring Cone
Höjd:  48 cm   Vikt:  42 kg
Bredd:  53 cm   Spänning: 230V 
Längd:  62 cm  Styrka:  1/3HK

Elskive model Shimpo RK-3E Elskive model Shimpo Whisper

Whisper är en lämplig drejskiva för både hobby- och yrkeskeramikern. 
Den nya Whisper är en mycket kraftig drejskiva som inte innehåller 
några slitage delar. Den drivs genom en direktverkande elmotor och 
har således inga drivremmar. Drejskivan har en helt ljudlös drift. 
Drejskivan är försedd med en likströmsmotor som ger den en stabil 
och jämn gång och ett otroligt vridmoment.
Drejskivan har justerbara ben, så att man har möjlighet att arbeta på 
flera olika höjder. Whisper kan således användas som både golv och 
bordsmodell.

Specifikationer:
Motor: 1/2HK, 400 watt Spänning:   230V, 50Hz, 5A
Drivning: Direkt Varvtal: 0-250 V/min
Fartkontroll: Lös pedal Skivhuvud:  Alu, Ø 30cm.
Rotationsriktning: Höger/vänster Garanti: 2 år
Mått (LBH): 750x580x620
 (m/monterade ben)
Vikt: 42 kg.

Shimpo RK-3E är en drejskiva som vänder sig till den kräsne eller pro-
fessionelle keramikern. RK-3E är en helt ljudlös och vridstark drej-
skiva. Den drivs genom en direktverkande elmotor och har således 
inga drivremmar.
Denna nya typ av drejskiva är försedd med en likströmsmotor som 
ger en fantastisk jämn gång med ett osedvanligt starkt vridmoment 
och som reagerar direkt vid minsta pedaltryck. Start och stopfunktio-
nerna är helt precisa.
Drejskivan levereras med lösa ben. Den kan således användas som 
både golv- och bordsmodell.
Specifikationer:
Motor:  ½ HK 400 watt Spänning:  230V, 50 Hz
Drivning: Direkt  Varvtal: 0-300 v/min.
Fartkontroll: Lös pedal Skivhuvud:  Alu, Ø35 cm. 
Rotationsriktning: Höger/vänster Garanti:  2 år
Mått:   600x702x580
   (m/ monterade ben)
Vikt:   45 kg.

Elektronisk styrd el-drejskiva

Drejskivan är utrustad med en 3/4 HK Permanent magnet motor. Ski-
van styrs via Finger-Tip, ställs in på sidan av skivan eller med den 
kabelfria fotpedalen. Är hastigheten satt kan man flytta foten från pe-
dalen för att bättre kunna arbeta med ämnet. Mycket små ändringar i 
hastigheden gjörs med Finger-Touch knapparna på sidan av skivan, 
vilket kan vara bra vid dekorations arbete.. Rostfria ben och stål kabin 
med integrerad stark drejtallrik i gjuten aluminium. 
Skivan leverss med separata ben och kan användas utan ben som 
bordmodell. Höger eller vänstergång.

Motor 4/5 HK 550W Skivhuvud: 33  cm
Höjd: 56  cm Spänning: 220 50H2
Bredd: 50  cm Vikt: 23  kg
Drivning: Elektronisk  Varvtal: 0-300 0/min
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Maskiner
Bulldog 

Sprutskåp
Varunr. 3815.
Sprutskåpet är försett 
med ett evighetsfilter av 
aluminiumgaller som är 
lätt att ta ur och rengöra. 
Sprutskåpet levereras 
med intern ventilator. 
Golvstativ levereras som 
extra tillbehör.
Mått: Höjd  610 mm 
Bredd  610 mm   
Djup  920 mm

Leruppsamlare
Varunr. 3841.
Leruppsamlaren förebygger stopp i rör och vattenlås. Den kan utan 
problem anslutas till de flesta vaskar med medföljande slangar. Le-
ruppsamlaren står på en hjulram och är därför lätt att flytta.
Mått: 82 x 55 x 42 cm.

Lerplattkavel
Mycket användbart kavlingsbord med många fördelar. 
Bordsskivorna tillverkas efter kundens önskemål. Dessa 
bordsskivor kan lätt monte- r a s 
av och på vilket är en fördel 
om utrymmet är begrän-
sat i verkstaden. Maximal 
bredd på lerplattorna är 
600 mm och tjock-leken 
kan varieras från pap-
perstunn till 65 mm. 
Kanvas medföljer.

El-drejskivan har integrerat stänkskydd, i gjuten aluminium, som sam-
tidig utgör hela den bärande kostruktionen för skivan. Det är endast 
den mycket stora motorn som säkrar en enorm drivkraft. Drejtallriken 
kan lyftas av skivan utan att använda verktyg föratt kunna rengöra 
stänkskyddet. Det er den ultimata tunga professionella drejskivan 
som håller i många  år. Höger/ vänstergång plus frigång för dekorati-
ons arbete. Som extra utrustning, förhöjning som häver upp drejtallri-
ken över stänkskyddskant vid arbete med mycket stora ämnen.

Vægt ca.  55 kg
Motorkapacitet:  1 HK 800W Spänning: 230 V 50 H2
Rotationsriktning: Höger/vänster Skivhuvud: Ø  cm
Varvtal: 0-250 o/min. Drivning: Rem

Vår starkaste och mest tystgående drejskiva konstruerad för att möta 
alla anspråk på kapacitet och slitstyrka. 
Chassie i kraftig plastklädd stålkonstruktion. 
Elektronisk varvtalsstyrning med kompensation för belastning. 
Försedd med delbart stänkskydd och separat pedal.

Mått (LBH): 720x535x560  Vægt ca.  56 kg
Motorkapacitet:   Spänning: 230 V
Skivhuvud: Ø 35 cm  Varvtal: 0-250 o/min. 
 

20013 BRENT mod. CXC
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20125 / 20126 Kavlingsbord G601/ G603
Två mycket kraftiga kavlingsbord med kedjetransmission.Kavlingst-
jockleken regleras lätt med en höj- och sänkbar vals. Levereras kom-
plett med benstativ. Om så önskas, kan en extra bred version leve-
reras på beställning.

Art.nr: 20125 20126 
Beteckning: G601 G603 
Max kavlingsmått, ca: 720x470mm 1020x470mm
Kavlingstjocklek, ca: 0-32mm 0-32mm
Längd: 920mm 1220mm 
Bredd: 820mm 820mm
Totalhöjd: 1090mm 1090mm 
Vikt: 60kg 65kg

Shimpo lerkranar
Klassisk konstruktion från Shimpo som arbetar med två matnings-
skruvar som blandar och bearbetar leran.
 Maskinerna är mycket effektiva och lätta att arbeta med.
Alla ytor som kommer i kontakt med leran är av aluminium- legering 
för att eliminera missfärgande korrosion.

Maskinerna levereras med säkerhetsbrytare.

Modell NRA-04 NRA-04S* NVA-04S*
Art nr 20036 20037 20035
Vakuum nej nej ja
Längd 665mm 665mm 920mm
Bredd 335mm 335mm 420mm
Höjd 560mm 560mm 750mm
Vikt 65 kg 75 kg 140 kg
Munstycke 90mm 90mm 90mm
Kapacitet c:a 400kg/t 400kg/t 200kg/t
Effekt w 200 200 400+200
Anslutning 230v 230v 3x400v

20060 Indrejningsmaskin G120
Lämplig för mindre- till medelstor serieproduktion av föremål upp till 
ca 350 mm i diam. 
Indrejningsmaskinen är idag även ett omtyckt hjälpmedel i verksam-
heter, där fysiska handikapp eller annan nedsatt arbetsförmåga före-
kommer.
Levereras komplett med formhållare.

Specifikation G120
Bredd: 600 mm
Djup: 990 mm
Höjd (total): 1440 mm
Vikt: 140 kg
Effekt: 0,76 kW 
Varvtal: 250-400 v/min
Anslutning: 230 V

20041 Lerkran G52 P
Gör arbetet ännu lättare !
Lägg leran i matningsschaktet, och maskinen gör resten av arbetet. 
Kranhus och skruvblad i gjuten alumiumlegering eliminerar missfär-
gande korrosion. Skruvbladen är individuellt utbybara. Lätt att de-
montera och rengöra.
Levereras med säkerhetsbrytare och motorskydd.

20042 / 20043 Lerkranar G51EA-G52EA
Prisvärda, traditionella lerkranar, med kompakta yttermått som läm-
par sig väl för den mindre till medelstora verkstaden. Kranhus och 
skruvblad i gjuten alumiumlegering eliminerar missfärgande korro-
sion. Skruvbladen är individuellt utbybara. Lätta att demontera och 
rengöra.
Levereras med säkerhetsbrytare och motorskydd.

Modell G51EA G52EA G52P
art nr 20042 20043 20041
Längd 800 mm 1250 mm 1300 mm
Bredd 280 mm 310 mm 310 mm
Höjd 470 mm 540 mm 650 mm
Vikt 37 kg 80 kg 90 kg
Munstycke Ø 50 mm 75 mm 75 mm
Kapacitet 190 kg/tim 360 kg/tim 300 kg/tim
Effekt 0,37kW 0,75kW (1HK) 0,75kW (1HK)
Anslutning 230V jordat 3x380V 3x380V

Dubbla matarskruvar

*Rostfria slitdelar

NRA-04

NVA-04S

Maskiner

G51EA

G52EA

G52P
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Reservedelar & ugnservice

RESERVEDELAR
Cerama kan leverera reservdelar till de flesta ugnstyper.

Värmeelementer
Keramikrör 
Kvartsrör
Montageklämmor
Genomföringsrör

Isoleringssten
Rilesten
Keramisk fiber
Fiberlim
Ugnsproppar
Coating m.m.

Termoelement
Guldsäkringar
Reläer
Kontaktorer
Automatiker till både nya och 
gamla ugnar
Konverteringsboxar till gamla 
ugnar

CERAMAS SERVICE TEAM
Ceramas service team  bliver ytterligare förstärkt 
och utför service även i Skåne, Norra Tyskland och 
alla brofasta områden i Danmark. Alla servicemon-
törer är erfarna ugnstekniker och känner de flesta 
ugnstyperna. 
Montörerna har genomgått kurser i bränningsteknik 
och kan därför också ge instruktioner och vägled-
ning i bränning av glas och keramik. 

SÄKERHETS- OCH FUNKTIONSÖVERSYN PÅ KERAMIKUGNAR
- Fungerar din keramikugn som den ska?
- Är den i bra skick?
- Känns det tryggt och säkert att använda den?

På många skolor och institutioner står keramikugnen oanvänd eftersom ingen vet hur den fun-
gerar eller om den är funktionsduglig.

CEBEX  kan nu erbjuda dig en årlig översyn av din keramikugn, oavsett fabrikat. Om du tecknar 
dig för ett s.k. serviceabonnemang så får du automatiskt ett årligt besök av våra montörer som 
gör följande översyn:

- Ugnens säkerhetsfunktioner kontrolleras och testas.
- Värmelementen kontrolleras och effekten mäts upp.
- Termoelement och övertemperatursäkringar kontrolleras.
- Isolering och ev. dörrpackningar kontrolleras.
- Kontrollautomatiken testas.

Montören avslutar översynen med att fylla i ett säkerhets- och funktionscertifikat som ger en 
samlad utvärdering av ugnen. Vid ev. brister på ugnen som kräver reparation eller förbrukning 
av reservdelar så sker alltid detta efter överenskommelse med kunden. OBS! Som abonne-
mangskund får du dessutom 10% rabatt på reservdelar och servicetimmar vid ev. behov av 
reparation.
Ett serviceabonnemang kostar 1 600:- om året för en ugn.
Har du fler ugnar på samma adress som du också vill ansluta till servicen så kostar dessa 
1200:-/st.          
Samtliga priser är angivna exkl. moms och täcker kostnaden för översyn, certifikat och miler-
sättning.Abonnemangskostnad debiteras efter utfört besök och kan sägas upp med en mån-
ads varsel.
ANMÄL DIG NU – SÅ ÄR DIN UGN I GODA HÄNDER!

RESERVEDELAR & UGNSERVICE
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Sättmaterial
Sättplattor
Sättplattor tillverkas i olika kvaliteter med stora prisskillnader. Vi har valt de bästa vi har kunnat finna. Många av våra yrkesverksamma kunder 
har vitsordat att plattorna har en mycket lång hållbarhet.
Plattorna är formpressade under mycket högt tryck och brända i gasugn vid 1340°C. Pressningen, den höga bränntemperaturen och plattmas-
sans sammansättning ger plattorna deras tätsintrade, släta yta.
De flesta sättplattor böjer sig med tiden beroende på hur de belastas och hur hög temperatur de utsätts för. Detta måste man ta hänsyn till vid 
val av plattjocklek.
Genom att vända plattorna regelbundet kan man öka deras livslängd.

Silimanitpelare
Pelare används till att bygga hyll-
plan i ugnen. Använd alltid  3 pe-
lare till varje platta. Pelarna i de 
olika lagren placeras rakt över 
varandra. Trycket från ovanlig-
gande plattor följer då pelarna 
hela vägen ned till bottenplattan.

Varunr. 57325. höjd      25 mm
Varunr. 57350. höjd      50 mm
Varunr. 57375. höjd      75 mm
Varunr. 573100. höjd    100 mm
Varunr. 573150. höjd    150 mm
Varunr. 573300. höjd    300 mm
57319 Förlängning   höjd   19 mm
57364. Skarv             höjd  6,4 mm

Fyrkantiga sättplattor
Mått innanför 3 cms noggrannhet
Varunr: 
57120206     20 cm x 20 cm x 6 mm  vikt 0,5 kg
571303010 30 cm x 30 cm x 10 mm  vikt 0,5 kg
571333310 33 cm x 33 cm x 10 mm  vikt 0,7 kg
571362513 36 cm x 25 cm x 13 mm  vikt 2,2 kg
571373413 37 cm x 34 cm x 13 mm  vikt 2,2 kg
571382713 38 cm x 27 cm x 13 mm  vikt 2,3 kg
571403013 40 cm x 30 cm x 13 mm  vikt 2,8 kg
571412613 41 cm x 26 cm x 13 mm  vikt 2,4 kg
571432813 43 cm x 28 cm x 13 mm  vikt 2,7 kg
571352815 35 cm x 28 cm x 15 mm  vikt 3,5 kg
571403015 40 cm x 30 cm x 15 mm  vikt 3,5 kg
571404015 40 cm x 40 cm x 15 mm  vikt 4,7 kg
571412615 41 cm x 26 cm x 15 mm  vikt 3,1 kg
571453015 45 cm x 30 cm x 15 mm  vikt 3,1 kg
571463315 46 cm x 33 cm x 15 mm  vikt 3,1 kg
571482515 48 cm x 25 cm x 15 mm  vikt 3,1 kg
571483315 48 cm x 33 cm x 15 mm  vikt 3,1 kg
571493515 49 cm x 35 cm x 15 mm  vikt 3,3 kg
571494415 49 cm x 44 cm x 15 mm  vikt 3,5 kg
571502015 50 cm x 20 cm x 15 mm  vikt 4,1 kg
571502815 50 cm x 28 cm x 15 mm  vikt 4,1 kg
571504015 50 cm x 40 cm x 15 mm  vikt 4,1 kg
571505015 50 cm x 50 cm x 15 mm  vigt 4,5 kg
571523915 52 cm x 38 cm x 15 mm  vikt 4,1 kg
571534015 53 cm x 40 cm x 15 mm  vikt 6,0 kg
571554415 55 cm x 44 cm x 15 mm  vikt 6,1 kg
571916116 91 cm x 61 cm x 16 mm  vikt 9,5 kg
571503018 50 cm x 30 cm x 18 mm  vikt 6,1 kg
571505018 50 cm x 50 cm x 18 mm  vikt 6,1 kg
571603518 60 cm x 35 cm x 18 mm  vikt 6,1 kg
571605018 60 cm x 50 cm x 18 mm  vikt 6,1 kg
571483319 48 cm x 33 cm x 19 mm  vikt 5,5 kg
571504719 50 cm x 47 cm x 19 mm  vikt 9,7 kg
571675320 67 cm x 53 cm x 20 mm  vikt  10 kg
571532722 53 cm x 27 cm x 22 mm  vikt 8,0 kg
571544722 54 cm x 47 cm x 22 mm  vikt  10 kg

Runda sättplattor 
5722710 . Rund Ø 27 cm x 10 mm    vikt 1,2 kg
5723110 . Rund Ø 31 cm x 10 mm    vikt 1,5 kg
5723210   Rund Ø 32 cm x 10 mm    vikt 1,5 kg
5723510  Rund Ø 35 cm x 10 mm    vikt 1,5 kg
5723810   Rund Ø 38 cm x 10 mm    vikt 1,5 kg
5724212  Rund Ø 42 cm x 12 mm    vikt 4,1 kg
5722813  Rund Ø 28 cm x 13 mm (raku ugn) vikt 3,0 kg
5724715  Rund Ø 47 cm x 15 mm    vikt 4,1 kg
5723816  Rund Ø 38 cm x 16 mm    vikt 3,6 kg
5724216  Rund Ø 42 cm x 16 mm    vikt 4,1 kg
5725218  Rund Ø 52 cm x 18 mm    vikt 7,3 kg
5725520  Rund Ø 55 cm x 20 mm    vikt 7,5 kg
Fyrkantpelare
Varunr. 57344.
Fyrkantpelarna kan vändas på tre 
sätt och ge tre olika höjder. An-
vänds för finjustering av sättnin-
gen. Mått 19 x 24 x 44 mm.

Talriksstativ
Med benhöjd 30 mm
Varunr. 57844.  Tallriksdiameter      160 mm
Varunr. 57845.  Tallriksdiameter      180 mm
Varunr. 57846.  Talllriksdiameter     205 mm
Varunr. 57847.  Tallriksdiameter      230 mm
Med benhöjd 40 mm
Varunr. 57848.   Tallriksdiameter      270 mm
Varunr. 57849.   Tallriksdiameter      325 mm
Tallriksstativen ger en mycket stabil ugnssättning, också vid stora 
höjder. Hela tallrikens botten står på en plan yta, så att den inte slår 
sig under bränningen. Tallriksstativen är lätta att stapla och spar 
mycket utrymme jämfört med vanliga sättplattor.

Till tallriksstativen finns förlängningsstycken med följande höjder:
Varunr. 578101. 10 mm  Varunr. 578301. 30 mm
Varunr. 578201. 20 mm        Varunr. 578401. 40 mm.

Bottenstycke
Varunr. 57312.
Silimanitbottenstycken är av-
sedda som tryckfördelare för 
pelarna. Speciellt i ugnar där pe-
larna sätts direkt på den eldfasta 
murningen hjälper bottenstyck-
ena till att minska trycket så att 
teglet inte pressas sönder. Bot-
tenstycken är också bra när man 
skall sätta pelare i en skarv mel-
lan två plattor. 
Diam 75 mm, höjd 12mm
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Sättmaterial

Pärlhållare/eldfast tråd
Varunr. 579.
eldfast tråd av eldfast lera med plats för fyra trådar. Pärlhållare an-
vänds när man glaserar pärlor och tål temperaturer upp till 1260°C. 
Säljes parvis.

Till pärlhållaren används avklippt eldfast tråd.
Varunr. 57912.  Diameter 1,20 mm   längd 1 m
Varunr. 57918.  Diameter 1,80 mm   längd 1 m
Varunr. 57924. Diameter 2,24 mm   längd 1 m
Tråden härdas innan den används genom att tas med i en normal 
bränning av lergods eller stengods. För att undvika böjning belastas 
tråden med pärlor både mellan och utanför hållarna. Trådlängden har 
också betydelse för böjningen, ju kortare tråd, desto mindre böjning 

Plattengobe
Att använda plattengobe är en bättre lösning än att använda zirkonsi-
likat då engoben inte fastnar lika hårt i plattorna. Glasyrdroppar kan 
således lättare slås bort. Plattengobe C-1 rörs ut i vatten till mjölk-
konsistens och stryks på plattorna med mjuk pensel.

Varunr. 573.   Pulver i påse  1 kg.

Trefötter
Varunr.: 5772410   Trefötter nr. 01 24 x 10 mm          
Varunr.: 5773312   Trefötter nr. 02 33 x 12 mm
Varunr.: 5774914   Trefötter nr. 03 49 x 14 mm           
Varunr.: 5775818   Trefötter nr. 04 58 x 18 mm
Varunr.: 576122  Trefötter nr. 05 61 x 22 mm
Varunr.: 577739  Trefötter nr. 06 77 x 39 mm

Trefötter är framställda av keramiskt material som tål bränning upp 
till 1100°C. Storleken anges som måttet mellan spetsarna x höjden. 
Trefötter används som regel ej vid stengodsbränning.
Trefötter nr. 01, 02, 03, 04 levereras i påsar om 100 st.
Trefötter nr. 05, 06, levereras i påsar om 10 st.

Trekantpinnar (100 st)
Trekantpinnar används på samma 
sätt som trefötter. De tål 1080°C 
Varenr. 577026 26 mm långa.
Varenr. 577038 38 mm långa.
Varenr. 577051 51 mm långa.

Ståltrefötter
Varunr. 57525   Ståltrefötter 25mm
Varunr. 57535.  Ståltrefötter 35mm
Varunr. 57550.  Ståltrefötter 50mm
Varunr. 57575.  Ståltrefötter 75mm
Tål upp till 1250°C. Lev. styck vis

Stålspurs
Varunr. 57512.
Stålspurs används på samma 
sätt som stålkors och tål en brän-
ningstemperatur upp till 1100°C. 
Höjden är 12 mm och alla fyra 
spetsarna kan användas.   Leve-
reras styckvis.

Ståltriangel
Varunr. 57511.
Används på samma sätt som 
stålkors men tål betydligt högre 
vikt. Temperatur 1100°C.
Levereras styckvis.

Glaserings stativ
Varunr. 578.
Stativet används för att bränna 
föremål som är helglaserade.
Levereras styckvis 

Flat pensel 4121
Varunr. 344121. Penssel med 
extra mjuka naturhår. 
Bredd ca 5 cm.

Haikpensel till
separator
Varunr. 44254 
Bredd: 14 cm
En bred pensel med mjuka hår 
underlättar en jämn strykning av 
separator på glasunderlaget.

Ortonkäglor med fot
Kägla:  Temperatur:
022 590 °C
021 617 °C 
020 638 °C
019 695 °C
018 734 °C
017 763 °C
016 796 °C
015 818 °C
014 838 °C
013 861 °C
012 882 °C
011 894 °C
010 915 °C
09 930 °C
08 956 °C
07 987 °C
06 1013 °C
05 1/2 1025 °C
05 1044 °C
04  1077 °C 
 

Kägla:  Temperatur:
03 1104 °C
02 1122 °C
01 1138 °C
1 1154 °C
2 1164 °C
3 1170 °C
4 1183 °C
5 1207 °C
5 1/2 1225 °C
6 1243 °C
7 1257 °C
8 1271 °C
9 1280 °C
10 1305 °C
11 1315 °C
12 1326 °C
13 1348 °C
13 1/2 1367 °C
14 1384 °C
14 1/2 1409 °C
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Topugnar

Multi top 65
Ugnen med en volym om 65 liter och är stor nog till hobbybruk för 
bränning av glas- och porslinsfärger, lergods, stengods eller porslin 
och lämplig för institutioner. Försedd med multistick för anslutning 
av  automatik G9000.
Ugnen är uppdelad i sektioner vilket underlättar när den skall trans-
porteras genom trånga utrymmen.

Multi top 120
Multi top 120 har samma djup som multi 65, men är 65 cm i diameter.  
Ugnen är försedd med multistick för anslutning av automatik G9000.
Ugnen är uppdelad i sektioner vilket underlättar när den skall trans-
porteras genom trånga utrymmen.

Stengodsugn 280
Stengodsugn 280 är den största toppmatade ugnen i sortimentet. 
Den används i många verkstäder och skolor som produktionsugn för 
både lergods och stengods. Den är lätt att placera eftersom den är 
uppdelad i sektioner. Trånga dörröppningar är inget hinder.
 

Stengodsugn 180
Ugnsvolym 180 l. Höjden inuti ugnen möjliggjör bränning av keramik-
föremål med en höjd överstigande 65 cm.
Ugnen är uppdelad i sektioner vilket underlättar när den skall trans-
porteras genom trånga utrymmen.

Nabertherm Top 45-190
Lätthanterat lock i tegel, med fjäderavlastning.

Energisnål.  

Utmärkt temperaturfördelning.

Bra ventilation, snabb kylning.

Cebex TL 21-70
Max. 1300 °C
Robust hobbyugn, isolerad med
 eldfast lättvikstegel.

Låg energiförbrukning.

Snabb temperaturökning. 

Lockströmbrytare.

Robust konstruktion i rostfritt stål.

Lätt att hantera och sköta.

3 storlekar, normalt lagervara.

Hög kvalitet.

JW-8 
Smycke- och pärlugn
Max 1 000°C

JW-8 är en ugn som är speciellt 
framtagen för dig som designar egna 
pärlor och smycken. Till skillnad från 
de flesta andra ugnar på marknaden 
så är den tillverkad i rostfritt stål och 
utrustad med en digital automatik, 
allt med fokus på kvalitet och säker-
het. Ugnen ansluts enkelt med vanlig 
jordad stickpropp (230V).
Ugnen finns normalt i lager

TOP 45 TOP 60 TOP 100 TOP 140 TOP 190

TL52

TL70
JW-8

MULTITOP 120

G9000

B130 P300C280

MULTI TOP UGNAR

FOR UGNSDATA - SE SIDE 76

FOR UGNSDATA - SE SIDE 76 

FOR UGNSDATA - SE SIDE 76 

Max. 1300 °C
Avancerad hobbyugn, isolerad med mikrocell-
plattor och eldfast lättviktstegel.
Mycket kort leveranstid, ofta i lager.
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Kammerugnar

LS 350 & LS 450
LS 350 och LS 450 är Ceramas stora produkti-
onsugnar. 
Ugnarna är på grund av deras stora bredd och 
djup skapta för stora arbeten. Invändigt är ugnen 
uppbyggd av högisolerad och eldfast isolersten. 
Värmeelementen är upphängda på porslinsrör, 
dom är även indelade i tre zoner. 
Det finns temperaturkännare i var zon som regi-
strerar kontinuerligt  temperaturen i förhållande 
till det inprogrammerade bränningsförloppet. 
Hela bränningsprocessen styrs med hjälp av  
dataprocessorn  G9000 Pro Z.

Ugnarna är mycket ekonomiska med en jämn 
värmefördeling och lång livslängd. 

LS 215 
Ceramas LS 215 är en ekonomisk och energis-
nål ugn, som trots sina små yttermått har en väl 
tilltagen nyttovolym. Den kommer in genom de  
flesta standard dörrar. Ceramas LS 215 finns i 
dag i många professionella keramiska verkstä-
der men också på en mängd institutioner pga 
sin allsidighet.

LS 120 
Ceramas LS 120 är byggd efter samma princip 
som våra större ugnar. Ugnsbotten består av 
hårdare eldfast tegel som ger bättre bärighet för 
den nedersta sättplattans underlag.. Med G9000 
bränner man både porslin, lergods och sten-
gods. Väl lämpad för skolor och institutioner.

LS 215

N 140E

N 150

CERAMA KAMMERUGNAR LS 120-LS 450

NABERTHERM KAMMERUGNAR N 40E - N 500E

FOR UGNSDATA - SE SIDE 76

FOR UGNSDATA - SE SIDE 75

B130 P300C280 B130 P300C280

BARNSÄKERHET TILL LS-UGN
På skolor och institutioner kan där finnas krav på 
att låset på keramikugnen skall vara barnsäkert.
Med anledning av detta har Cerama utvecklat ett 
säkert och effektivt låssystem som passar till alla 
Ceramas LS-ugnar.
 

N 40E-N500E
Max 1300 °C
Ceramotherm E-serien är ett 
ekonomiskt alternativ, väl läm-
pad för skolor  m.m. Precisions-
slipat tegel ger perfekt dörrtät-
ning. Kanthal A1-element i sidor 
och botten. Värmeelement i 
spårat tegel.Jämn temperatur-
fördelning i ugnen. Låg vikt.
N 40-N 100 levereras som bords-
modeller , under rede är extra 
utrustning. 

Max. 1300/1340 °C
Ceramotherm-serien är ett be-
grepp för proffs med högsta 
krav på prestanda och total 
brännekonomi. . Värme  från fem 
sidor ger mycket  jämn tempe-
raturfördelning. Isolering med 
microcelleplattor ger minimal 
energiförbrukning och en låg 
manteltemperatur.Precisions-
slipat tegel ger perfekt tätning 
mellan dörr och ugnskammare. 
Lång livslängd.
.

Nabertherm  N100-N660H



IR 60/90

IR 30/30

CD70

CB190
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IR-ugnar

IR 3030 Bordsglasugn 
IR 3030 Bordsglasgugn
Till bordsglasgugnen IR3030 medföljer automatiken 
ET4 Glas. Ugnen kopplas till det vanliga elnätet, 230V. 
Konstruktionen är densamma som de stora glasugnar-
nas, infraröda värmelement, temperaturkännare och 
lyftfjädrar i sidorna. Ugnen som kan användas till fu-
sing, slumping och gjutning passar alla med intresse 
för glasarbeten. Den tar inte stor plats men har ändå 
en bruksyta inuti på 33 x 33 cm.  Ugnen är även lämplig 
som "provugn" i större glasverkstäder. IR 3030 är ener-
gisnål och förbrukar endast 2kW/tim. Den är således 
mycket billig i drift.

Nabertherm GF 75 - GF 380 (Max 950 °C)
Nabertherm GF 75 - GF 380 (Max 950 °C)
En serie specialkonstruerade fusingugnar  från Tyska
Nabertherm, med takmonterade IR-element som bl. A. gör att 
du undviker direktkontakt med värmeelementen. Isolering med 
lättviktsfiber för optimal brännekonomi. Ugnarna kan också öpp-
nas under bränningen, utan avbrott i brännprogrammet och med 
minimala temp. förluster. Finns i storlekarna 75,190, 240, 420, 
600, 920 och 1050 liter. Tyst och säker drift med solid-state relä.
IR-Element för snabb uppvärmning  och  en  låg energiförbruk-
ning.Isolering av specialfiber ger snabb upp-och nergång och 
borgar för låg energiförbrukning.
Ventilerade lock för utluftning av fuktiga ångor t.ex. vid torkning 
av formar.
Levereras med automatik P 300 som  kan lagra  9
program med vardera 40 segment..

CB14 - CB380
Max 950°C

Denna serie fusingugnar är speciellt framtagna för den 
lite mindre glasverkstan. Ugnarna tillverkas i storle-
karna 14, 70, 190 och 380L och är utrustade med digital 
helautomatik TC 323. Utförande i rostfritt stål, effektiv 
fiberisolering och stativ i lackat stål. En robust ugn som 
ger fina och temperaturjämna bränningar. Vid behov av 
större volym så finns även en 630, 840 och 990 L vari-
ant i samma utförande men med elektrisk öppning och 
stängning av ugnslocket.

 Isolering av HT-boards - låg energiförbrukning
 Snabb temperaturökning
 Lock strömbrytare
 Robust konstruktion i rostfritt stål
 Ventilation system
 Låg yttertemperatur tack vare konvektionskylning
 Lätt att hantera och sköta
 Levereras med extra bottenplatta och stöd 
 7 olika storlekar, de mindre ugnarna finns ofta i lager.
 Micro process controller 9 program 30 steg / program
 Hög kvalitet - konkurrenskraftigt pris

Glasfusingugn IR 6090 
Glasfusingugnar IR 6090 och IR 90120 är professio-
nella ugnar för bending, slumping och fusing. Man kan 
gjuta glas i ugnen och avspänna det mycket noggrant. 
Kombinerad med ugnsautomatik G9000 är det ett sy-
stem som ger dig full kontroll över hela processen. 
Glasfusingugnarna är i lackerad stålkonstruktion med 
element i locket och är isolerade med keramisk fiber-
plattor. Ugnslocket har inspektions- och utluftningshål. 
Två gasfjädrar i ugnens sidor gör det lätt att öppna och 
stänga ugnslocket.

GF 75

CERAMA GLASUGNAR IR30/30 - IR90/120

CEBEX GLASUGNAR CB 14 - CB 380

FOR UGNSDATA - SE SIDE 77 

FOR UGNSDATA - SE SIDE 77

FOR UGNSDATA - SE SIDE 77

CB14

CB70

CB190

CB840

TC323

P300

Nabertherm kan leverera mycket 
stora glasugnar med olika special 
funktioner till större produktion.
-Kontakta oss för mer information.
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Ugnsautomatiker

Informations display
Vill man ha information om tid, temperatur 
eller temperaturskillnader i zon-styrda ug-
nar trycker man på info-knappen. Det är en-
kelt att ändra inprogrammerade hastighe-
ter, utjämningstider och temperaturer un-
der bränningens gång. Störningar som t ex 
strömavbrott registreras både grafiskt på 
displayen och med ljud.

Se bränningsforloppet
Under programmeringen av ett brännings-
förlopp visas hastigheter, temperaturpunk-
ter och utjämningar grafiskt på displayen. 
De olika programmen kan namnges. Under 
hela bränningen visas brännkurvan där 
man kan se exakt var i bränningsförloppet 
man befinner sig. Fjärrkontroll levereras 
som extra tillbehör.

Lätt att använda
Data 9000 används med hjälp av fyra touch 
control-tangenter, en bekräftelsetangent 
och tre menytangenter. Cerama har alltid 
förknippats med användarvänliga styrauto-
matiker och Data 9000 är inget undantag. 
Finns på sex språk: svenska, danska, en-
gelska, norska, finska och isländska.

G9000 Automatic
Den processorstyrda tempera-
turregulatorn G9000 automatic 
är utvecklad för att underlätta 
användningen och samtidigt ga-
rantera goda bränningsresultat. 
Automatiken har 8 inbyggda pro-
gram med olika funktion:
* Långsam skröjbränning
* Normal skröjbränning
* Lergodsglasyrbränning
* Stengodsglasyrbränning
* Porslinsfärgbränning
* Glasfärgbränning
* Snabbränning
* Torkprogram

G9000 Pro
Man kan själv namnge nya pro-
gram eller döpa om befintliga pro-
gram. När man väljer att använda 
ett befintligt program visas alla 
valmöjligheter på displayen. Se-
dan är det bara att välja program 
och starta. Vid en grafisk visning 
kan man från den skuggade de-
len under kurvan ser hur långt 
bränningsförloppet har kommit.

Temperaturmätare 1200°C

Varunr. Varenr.  57T12009V.
Digitalmätare för temperaturvisning. Mätaren 
är avsedd för termoelement typ Ni.-Cr.Ni.
Mätaren kan således mäta temperaturer från 
20°C till 1200°C. Termoelementet kopplas till 
mätaren via medföljande specialkabel.
Termperaturmätaren levereras i ett utförande 
med ett 9 V batteri som strömkälla och är spe-
ciellt lämpad till raku- och lergodstempera-
turer. För mätning av stengodstemperaturer 
används temperaturmätare för 1400°C.

Temperaturmätare 1400°C

Varunr. 57T14009V.
Digitalmätare för temperaturvisning.  Mätaren 
är avsedd för termoelement typ Pt-Rh-Pt 10%. 
Mätaren kan således mäta temperaturer från 
20°C till 1400°C. Termoelementet kopplas till 
mätaren via medföljande specialkabel. Digi-
talmätaren som är mycket robust levereras i 
två utföranden, dels för anslutning till vanligt 
220 V urtag och dels transportabel med ett 9 V 
batteri som strömkälla.
Batterimodellen används för det mesta till ve-
deldade ugnar och till rakubränning.

ET4 Temperature Controller 
 
ET 4 automatiken är beräkned för exakt 
styrning av temperatur och brännings-
förlopp på elektriska glasugnar. 
Automatiken har fyra program som vardera 
kan lagra 15 segment samt ett manuellt ”set 
program”. Programmen kan naturligtvis än-
dras lätt och nya värden matas in i minnet.

CERAMA AUTOMATIK G9000
Slagkraftig teknik bakom användarvänlig fasad: Bakom G9000’s användarvänlighet, ligger en kraftig microprocessor.
Genom att använda avancerad tripple P-I-D alcoritmer, som uppdateras flera gånger per sekund,  kan ugntemperaturen styras extremt för-
delaktigt. Därmed undgår man temperatur ”over-shoot” och onödig överhettning samt värme elements slitage. G9000 har också  ett avancerat 
övervakningssystem med egenövervakning och reagerar omedelbart om det  uppstår störningar under bränning. 

B130 P300C280

CERAMA AUTOMATIK ET 4

NABERTHERM AUTOMATIK B 130 - C 280 - P 300

CEBEX AUTOMATIK TC 323

CERAMA DIGITALTERMOMETER

TC 323
En enkel automatik lämplig för keramik och glas. 
Den kan styra uppvärmningshastighet, utjäm-
ningstid och avkylning.

9 fasta program.
9 programplatser som kan tilldelas
31 segment / program.
Fördröjd start.

B 130:
- Lämplig för keramik
- 2 program
- 3 segmenter
- Fördröjd start
- kW-mätning
- Knapplås 

C 280:
- Lämplig för keramik
- 9 program
- 3 segmenter
- Fördröjd start
- kW-mätning
- Knapplås 

P 300:
- Lämplig för keramik
  och glas
- 9 program
- 40 segmenter
- ”Skip-segment” 
 funktion
- Fördröjd start
- kW-mätning
- Knapplås 
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Ugnsdata

UGNSDATA - TOPUGNAR

UGNSDATA - KAMMERUGNAR
CERAMA KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

51LS12010 LS 120 123 170 10 16 440x560x500 730x970x1570 3x400/N/J 530x406x16 G9000AUT

51LS21510 LS 215-10 207 330 10 16 520x560x710 800x960x1570 3x400/N/J 500x475x19 G9000PRO

51LS21512 LS 215-12 207 330 12 20 520x560x710 800x960x1570 3x400/N/J 500x475x19 G9000PRO

51LS35018 LS 350 362 510 18 32 610x770x770 920x1250x1670 3x400/N/J 610x330x22 G9000PRO

51LS45020 LS 450 474 690 20 32 680x750x930 1050x1250x1800 3x400/N/J 635x343x22 G9000PRO

NABERTHERM KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61N40E/B130 N 40E 40 70 2,9 10 360x400x320 560x690x570 2x400/N/J 340x370x13 B130

61N60E/B130 N 60E 60 90 3,6 10 360x400x440 560x690X690 2x400/N/J 340x370x13 B130

61N100E/B130 N 100E 100 115 5,5 16 360x610x440 560x1035x690 2x400/N/J 320x500x17 B130

NABERTHERM KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61N140E/130 N 140E 140 220 9 16 450x580x570 660x1050x1430 3x400/N/J 550x360x18 B130

61N210E/130 N 210E 210 270 12 20 500x580x700 710x1050x1560 3x400/N/J 550x410x18 B130

61N280E/130 N 280E 280 300 15 25 550x580x830 760x1050x1690 3x400/N/J 550x440x18 B130

61N500E/130 N 500E 500 700 30 50 600x820x1000 1000x1470x1820 3x400/N/J 550x360x18 B130

NABERTHERM KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61N100/130 N 100 100 270 9 16 400x530x460 710x1150x1430 3x400/N/J 490x350x17 B130

61N150/130 N 150 150 305 11 20 450x530x590 760x1150x1560 3x400/N/J 490x440x17 B130

61N200/130 N 200 200 345 15 25 500x530x720 810x1150x1690 3x400/N/J 490x440x17 B130

61N300/130 N 300 300 430 20 32 550x700x780 860x1340x1750 3x400/N/J 500x320x18 B130

61N440/130 N 440 450 700 30 50 600x750x1000 1000x1470x1820 3x400/N/J 550x360x18 B130

61N660/130 N 660 650 850 40 63 600x1100x1000 1000x1820x1820 3x400/N/J 560x500x16 B130

SKUTT TOPUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

51T40 TOP 40 35 43 4,40 16 Ø360x340 570x730x700 2x400/N/J Ø320x10 G9000AUT

51T65 TOP 65 62 64 6,20 16 Ø420x450 700x730x810 2x400/N/J Ø380x16 G9000AUT

51T120 TOP 120 111 92 9,00 16 Ø560x450 770x910x810 3x400/N/J Ø520x16 G9000AUT

51T180 TOP 180 168 110 11,50 20 Ø560x680 770x910x1040 3x400/N/J Ø520x16 G9000AUT

51T280 TOP 280 269 150 13,50 25 Ø710x680 890x1080x1040 3x400/N/J 1/2 Ø660x21 G9000AUT

NABERTHERM TOPUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61T16R/B130 TOP 16R 14 22 2,60 13 Ø280x230 440x700x470 230/J Ø225x10 B130

61T45/B130 TOP 45 45 60 3,60 10 Ø410x340 580x750x670 2x400/N/J Ø350x10 B130

61T60R/B130 TOP 60R 61 72 5,50 16 Ø410x460 580x750x800 2x400/N/J Ø350x10 B130

61T100/B130 TOP 100 104 100 7,00 16 Ø480x575 660x830x910 3x400/N/J Ø420x12 B130

61T140/B130 TOP 140 137 120 9,00 16 Ø550x575 750x920x910 3x400/N/J Ø470x15 B130

61T190/B130 TOP 190 189 150 12,00 20 Ø590x690 790x960x1020 3x400/N/J Ø520x15 B130

CEBEX TOPUGN TYP TL  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

620041 TL 52 52 60 5 16 Ø420x380 580x685x825 2x400/N/J Ø350x10 TC323

620042 TL 70 70 70 6 16 Ø420x500 580x805x825 2x400/N/J Ø350x10 TC323

SKUTT TOPUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

51T40 TOP 40 35 43 4,40 16 Ø360x340 570x730x700 2x400/N/J Ø320x10 G9000AUT

51T65 TOP 65 62 64 6,20 16 Ø420x450 700x730x810 2x400/N/J Ø380x16 G9000AUT

51T120 TOP 120 111 92 9,00 16 Ø560x450 770x910x810 3x400/N/J Ø520x16 G9000AUT

51T180 TOP 180 168 110 11,50 20 Ø560x680 770x910x1040 3x400/N/J Ø520x16 G9000AUT

51T280 TOP 280 269 150 13,50 25 Ø710x680 890x1080x1040 3x400/N/J 1/2 Ø660x21 G9000AUT

NABERTHERM TOPUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61T16R/B130 TOP 16R 14 22 2,60 13 Ø280x230 440x700x470 230/J Ø225x10 B130

61T45/B130 TOP 45 45 60 3,60 10 Ø410x340 580x750x670 2x400/N/J Ø350x10 B130

61T60R/B130 TOP 60R 61 72 5,50 16 Ø410x460 580x750x800 2x400/N/J Ø350x10 B130

61T100/B130 TOP 100 104 100 7,00 16 Ø480x575 660x830x910 3x400/N/J Ø420x12 B130

61T140/B130 TOP 140 137 120 9,00 16 Ø550x575 750x920x910 3x400/N/J Ø470x15 B130

61T190/B130 TOP 190 189 150 12,00 20 Ø590x690 790x960x1020 3x400/N/J Ø520x15 B130

CEBEX TOPUGN TYP TL  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

620041 TL 52 52 60 5 16 Ø420x380 580x685x825 2x400/N/J Ø350x10 TC323

620042 TL 70 70 70 6 16 Ø420x500 580x805x825 2x400/N/J Ø350x10 TC323

SKUTT TOPUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

51T40 TOP 40 35 43 4,40 16 Ø360x340 570x730x700 2x400/N/J Ø320x10 G9000AUT

51T65 TOP 65 62 64 6,20 16 Ø420x450 700x730x810 2x400/N/J Ø380x16 G9000AUT

51T120 TOP 120 111 92 9,00 16 Ø560x450 770x910x810 3x400/N/J Ø520x16 G9000AUT

51T180 TOP 180 168 110 11,50 20 Ø560x680 770x910x1040 3x400/N/J Ø520x16 G9000AUT

51T280 TOP 280 269 150 13,50 25 Ø710x680 890x1080x1040 3x400/N/J 1/2 Ø660x21 G9000AUT

NABERTHERM TOPUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61T16R/B130 TOP 16R 14 22 2,60 13 Ø280x230 440x700x470 230/J Ø225x10 B130

61T45/B130 TOP 45 45 60 3,60 10 Ø410x340 580x750x670 2x400/N/J Ø350x10 B130

61T60R/B130 TOP 60R 61 72 5,50 16 Ø410x460 580x750x800 2x400/N/J Ø350x10 B130

61T100/B130 TOP 100 104 100 7,00 16 Ø480x575 660x830x910 3x400/N/J Ø420x12 B130

61T140/B130 TOP 140 137 120 9,00 16 Ø550x575 750x920x910 3x400/N/J Ø470x15 B130

61T190/B130 TOP 190 189 150 12,00 20 Ø590x690 790x960x1020 3x400/N/J Ø520x15 B130

CEBEX TOPUGN TYP TL  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

620041 TL 52 52 60 5 16 Ø420x380 580x685x825 2x400/N/J Ø350x10 TC323

620042 TL 70 70 70 6 16 Ø420x500 580x805x825 2x400/N/J Ø350x10 TC323

NB 300, NB 440 och NB 600
Vissa brännprocesser kräver en gaseldad kammarugn.. Korta uppvärmningstider och enastå-
ende brännresultater med oxidation / reduktion. Grundläggende styrs ugnarna manuellt, men 
man kan köpa till  kontrollsystem  som styr temperaturen automatiskt. Styrning av ugnsatmosfär 
sker dock alltid manuellt.

Standardutrustning generellt:
- Gasarmaturer med säkerhetsteknik iht. DVGW – flam övervakning  m.m.
- Atmosfäriska mellantrycksbrännare för propan- eller naturgas. NB 300 med 2 brännare, 
- NB 440 och NB 600 med 4 brännare.
- Speciell placering av gasbrännare för att uppnå en optimalt  jämn temperaturfördelning.
- Flerskiktad, reduktionsbeständig isolering av lättviktstegel och en special isolering
 för låg gasförbrukning
- Slälvbärande och robust takkonstruktion, valvformad
- Kabin med dubbel vägg, vilket gör att ugnen får en låg temperatur på utsidan
- Solid, dubbel vägg dörr med slitfri tätning ”sten på sten“ 
- Inställbar dörr, som kan låsas med hänglås
- Miljövänlig, långtids hållbar pulverbeläggning på kabinen
- Skorsten för utsläppsluft med Ø150 mm tillslutning på NB 300 och Ø200 mm 
 på NB 440 och NB 600
- Levereras inkl. Under rede

Extrautrustning:
- Automatisk temperaturstyrning med automatik B 130, C 280 eller P 300.

NABERTHERM GASUGN

FOR UGNSDATA - SE SIDE 75

NB 600
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Ugnsdata

UGNSDATA - GLASUGNAR

CERAMA KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

51LS12010 LS 120 123 170 10 16 440x560x500 730x970x1570 3x400/N/J 530x406x16 G9000AUT

51LS21510 LS 215-10 207 330 10 16 520x560x710 800x960x1570 3x400/N/J 500x475x19 G9000PRO

51LS21512 LS 215-12 207 330 12 20 520x560x710 800x960x1570 3x400/N/J 500x475x19 G9000PRO

51LS35018 LS 350 362 510 18 32 610x770x770 920x1250x1670 3x400/N/J 610x330x22 G9000PRO

51LS45020 LS 450 474 690 20 32 680x750x930 1050x1250x1800 3x400/N/J 635x343x22 G9000PRO

NABERTHERM KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61N40E/B130 N 40E 40 70 2,9 10 360x400x320 560x690x570 2x400/N/J 340x370x13 B130

61N60E/B130 N 60E 60 90 3,6 10 360x400x440 560x690X690 2x400/N/J 340x370x13 B130

61N100E/B130 N 100E 100 115 5,5 16 360x610x440 560x1035x690 2x400/N/J 320x500x17 B130

NABERTHERM KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61N140E/130 N 140E 140 220 9 16 450x580x570 660x1050x1430 3x400/N/J 550x360x18 B130

61N210E/130 N 210E 210 270 12 20 500x580x700 710x1050x1560 3x400/N/J 550x410x18 B130

61N280E/130 N 280E 280 300 15 25 550x580x830 760x1050x1690 3x400/N/J 550x440x18 B130

61N500E/130 N 500E 500 700 30 50 600x820x1000 1000x1470x1820 3x400/N/J 550x360x18 B130

NABERTHERM KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61N100/130 N 100 100 270 9 16 400x530x460 710x1150x1430 3x400/N/J 490x350x17 B130

61N150/130 N 150 150 305 11 20 450x530x590 760x1150x1560 3x400/N/J 490x440x17 B130

61N200/130 N 200 200 345 15 25 500x530x720 810x1150x1690 3x400/N/J 490x440x17 B130

61N300/130 N 300 300 430 20 32 550x700x780 860x1340x1750 3x400/N/J 500x320x18 B130

61N440/130 N 440 450 700 30 50 600x750x1000 1000x1470x1820 3x400/N/J 550x360x18 B130

61N660/130 N 660 650 850 40 63 600x1100x1000 1000x1820x1820 3x400/N/J 560x500x16 B130

CERAMA GLASUGN  MAX 950°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

51IR3030 IR 30/30 25 40 2 10 360x360x190 610x500x410 230/J 330x330x15 ET-4

51IR4055 IR 40/55 88 65 3,5 10 590x420x350 750x950x1130 2x400/N/J 530x400x15 G9000PRO

51IR6090 IR 60/90 180 100 8 16 950x630x300 1320x870x1150 3x400/N/J 550x440x15 G9000PRO

51IR90120 IR 90/120 328 175 12 20 1150x950x300 1320x1320x1180 3x400/N/J 550x440x15 G9000PRO

NABERTHERM GLASUGN  MAX 950°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61GF75R/P300 GF 75R 75 70 5,5 16 500x500x350 850x750x1270 2x400/N/J 490x440x17 P300

61GF190/P300 GF 190 190 165 6,4 16 1000x500x350 1340x910x1350 2x400/N/J 490x440x17 P300

61GF240/P300 GF 240 240 260 11 20 1000x800x350 1450x1200x1270 3x400/N/J 490x350x17 P300

61GF380/P300 GF 380 380 350 15 25 1200x1000x380 1650x1400x1350 3x400/N/J P300

CEBEX GLASUGN  MAX 950°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

620401 CB14 14 55 2,1 10 340x340x120 660x530x370 230/J 300x300x12 TC 323

620403 CB70 70 70 3,3 16 500x500x300 1030x790x1335 3x400/N/J TC 323

620405 CB190 190 160 9 16 980x480x400 1530x790x1435 3x400/N/J TC 323

620406 CB380 380 350 12 20 1200x800x400 1750x1100x1435 3x400/N/J TC 323

NABERTHERM GASUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61NB300/B130 NB 300 246 430 40 10 450x700x780 860x1340x1750 230/J 500x320x18 B130

61NB440/B130 NB 440 375 700 80 10 500x750x1000 1000x1470x1820 230/J 550x360x18 B130

61NB600/B130 NB 600 550 850 80 10 500x1100x1000 1000x1820x1820 230/J 560x500x16 B130

CERAMA KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

51LS12010 LS 120 123 170 10 16 440x560x500 730x970x1570 3x400/N/J 530x406x16 G9000AUT

51LS21510 LS 215-10 207 330 10 16 520x560x710 800x960x1570 3x400/N/J 500x475x19 G9000PRO

51LS21512 LS 215-12 207 330 12 20 520x560x710 800x960x1570 3x400/N/J 500x475x19 G9000PRO

51LS35018 LS 350 362 510 18 32 610x770x770 920x1250x1670 3x400/N/J 610x330x22 G9000PRO

51LS45020 LS 450 474 690 20 32 680x750x930 1050x1250x1800 3x400/N/J 635x343x22 G9000PRO

NABERTHERM KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61N40E/B130 N 40E 40 70 2,9 10 360x400x320 560x690x570 2x400/N/J 340x370x13 B130

61N60E/B130 N 60E 60 90 3,6 10 360x400x440 560x690X690 2x400/N/J 340x370x13 B130

61N100E/B130 N 100E 100 115 5,5 16 360x610x440 560x1035x690 2x400/N/J 320x500x17 B130

NABERTHERM KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61N140E/130 N 140E 140 220 9 16 450x580x570 660x1050x1430 3x400/N/J 550x360x18 B130

61N210E/130 N 210E 210 270 12 20 500x580x700 710x1050x1560 3x400/N/J 550x410x18 B130

61N280E/130 N 280E 280 300 15 25 550x580x830 760x1050x1690 3x400/N/J 550x440x18 B130

61N500E/130 N 500E 500 700 30 50 600x820x1000 1000x1470x1820 3x400/N/J 550x360x18 B130

NABERTHERM KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61N100/130 N 100 100 270 9 16 400x530x460 710x1150x1430 3x400/N/J 490x350x17 B130

61N150/130 N 150 150 305 11 20 450x530x590 760x1150x1560 3x400/N/J 490x440x17 B130

61N200/130 N 200 200 345 15 25 500x530x720 810x1150x1690 3x400/N/J 490x440x17 B130

61N300/130 N 300 300 430 20 32 550x700x780 860x1340x1750 3x400/N/J 500x320x18 B130

61N440/130 N 440 450 700 30 50 600x750x1000 1000x1470x1820 3x400/N/J 550x360x18 B130

61N660/130 N 660 650 850 40 63 600x1100x1000 1000x1820x1820 3x400/N/J 560x500x16 B130

CERAMA KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

51LS12010 LS 120 123 170 10 16 440x560x500 730x970x1570 3x400/N/J 530x406x16 G9000AUT

51LS21510 LS 215-10 207 330 10 16 520x560x710 800x960x1570 3x400/N/J 500x475x19 G9000PRO

51LS21512 LS 215-12 207 330 12 20 520x560x710 800x960x1570 3x400/N/J 500x475x19 G9000PRO

51LS35018 LS 350 362 510 18 32 610x770x770 920x1250x1670 3x400/N/J 610x330x22 G9000PRO

51LS45020 LS 450 474 690 20 32 680x750x930 1050x1250x1800 3x400/N/J 635x343x22 G9000PRO

NABERTHERM KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61N40E/B130 N 40E 40 70 2,9 10 360x400x320 560x690x570 2x400/N/J 340x370x13 B130

61N60E/B130 N 60E 60 90 3,6 10 360x400x440 560x690X690 2x400/N/J 340x370x13 B130

61N100E/B130 N 100E 100 115 5,5 16 360x610x440 560x1035x690 2x400/N/J 320x500x17 B130

NABERTHERM KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61N140E/130 N 140E 140 220 9 16 450x580x570 660x1050x1430 3x400/N/J 550x360x18 B130

61N210E/130 N 210E 210 270 12 20 500x580x700 710x1050x1560 3x400/N/J 550x410x18 B130

61N280E/130 N 280E 280 300 15 25 550x580x830 760x1050x1690 3x400/N/J 550x440x18 B130

61N500E/130 N 500E 500 700 30 50 600x820x1000 1000x1470x1820 3x400/N/J 550x360x18 B130

NABERTHERM KAMMERUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61N100/130 N 100 100 270 9 16 400x530x460 710x1150x1430 3x400/N/J 490x350x17 B130

61N150/130 N 150 150 305 11 20 450x530x590 760x1150x1560 3x400/N/J 490x440x17 B130

61N200/130 N 200 200 345 15 25 500x530x720 810x1150x1690 3x400/N/J 490x440x17 B130

61N300/130 N 300 300 430 20 32 550x700x780 860x1340x1750 3x400/N/J 500x320x18 B130

61N440/130 N 440 450 700 30 50 600x750x1000 1000x1470x1820 3x400/N/J 550x360x18 B130

61N660/130 N 660 650 850 40 63 600x1100x1000 1000x1820x1820 3x400/N/J 560x500x16 B130

CERAMA GLASUGN  MAX 950°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

51IR3030 IR 30/30 25 40 2 10 360x360x190 610x500x410 230/J 330x330x15 ET-4

51IR4055 IR 40/55 88 65 3,5 10 590x420x350 750x950x1130 2x400/N/J 530x400x15 G9000PRO

51IR6090 IR 60/90 180 100 8 16 950x630x300 1320x870x1150 3x400/N/J 550x440x15 G9000PRO

51IR90120 IR 90/120 328 175 12 20 1150x950x300 1320x1320x1180 3x400/N/J 550x440x15 G9000PRO

NABERTHERM GLASUGN  MAX 950°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61GF75R/P300 GF 75R 75 70 5,5 16 500x500x350 850x750x1270 2x400/N/J 490x440x17 P300

61GF190/P300 GF 190 190 165 6,4 16 1000x500x350 1340x910x1350 2x400/N/J 490x440x17 P300

61GF240/P300 GF 240 240 260 11 20 1000x800x350 1450x1200x1270 3x400/N/J 490x350x17 P300

61GF380/P300 GF 380 380 350 15 25 1200x1000x380 1650x1400x1350 3x400/N/J P300

CEBEX GLASUGN  MAX 950°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

620401 CB14 14 55 2,1 10 340x340x120 660x530x370 230/J 300x300x12 TC 323

620403 CB70 70 70 3,3 16 500x500x300 1030x790x1335 3x400/N/J TC 323

620405 CB190 190 160 9 16 980x480x400 1530x790x1435 3x400/N/J TC 323

620406 CB380 380 350 12 20 1200x800x400 1750x1100x1435 3x400/N/J TC 323

NABERTHERM GASUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61NB300/B130 NB 300 246 430 40 10 450x700x780 860x1340x1750 230/J 500x320x18 B130

61NB440/B130 NB 440 375 700 80 10 500x750x1000 1000x1470x1820 230/J 550x360x18 B130

61NB600/B130 NB 600 550 850 80 10 500x1100x1000 1000x1820x1820 230/J 560x500x16 B130

CERAMA GLASUGN  MAX 950°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

51IR3030 IR 30/30 25 40 2 10 360x360x190 610x500x410 230/J 330x330x15 ET-4

51IR4055 IR 40/55 88 65 3,5 10 590x420x350 750x950x1130 2x400/N/J 530x400x15 G9000PRO

51IR6090 IR 60/90 180 100 8 16 950x630x300 1320x870x1150 3x400/N/J 550x440x15 G9000PRO

51IR90120 IR 90/120 328 175 12 20 1150x950x300 1320x1320x1180 3x400/N/J 550x440x15 G9000PRO

NABERTHERM GLASUGN  MAX 950°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61GF75R/P300 GF 75R 75 70 5,5 16 500x500x350 850x750x1270 2x400/N/J 490x440x17 P300

61GF190/P300 GF 190 190 165 6,4 16 1000x500x350 1340x910x1350 2x400/N/J 490x440x17 P300

61GF240/P300 GF 240 240 260 11 20 1000x800x350 1450x1200x1270 3x400/N/J 490x350x17 P300

61GF380/P300 GF 380 380 350 15 25 1200x1000x380 1650x1400x1350 3x400/N/J P300

CEBEX GLASUGN  MAX 950°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

620401 CB14 14 55 2,1 10 340x340x120 660x530x370 230/J 300x300x12 TC 323

620403 CB70 70 70 3,3 16 500x500x300 1030x790x1335 3x400/N/J TC 323

620405 CB190 190 160 9 16 980x480x400 1530x790x1435 3x400/N/J TC 323

620406 CB380 380 350 12 20 1200x800x400 1750x1100x1435 3x400/N/J TC 323

NABERTHERM GASUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61NB300/B130 NB 300 246 430 40 10 450x700x780 860x1340x1750 230/J 500x320x18 B130

61NB440/B130 NB 440 375 700 80 10 500x750x1000 1000x1470x1820 230/J 550x360x18 B130

61NB600/B130 NB 600 550 850 80 10 500x1100x1000 1000x1820x1820 230/J 560x500x16 B130

CERAMA GLASUGN  MAX 950°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

51IR3030 IR 30/30 25 40 2 10 360x360x190 610x500x410 230/J 330x330x15 ET-4

51IR4055 IR 40/55 88 65 3,5 10 590x420x350 750x950x1130 2x400/N/J 530x400x15 G9000PRO

51IR6090 IR 60/90 180 100 8 16 950x630x300 1320x870x1150 3x400/N/J 550x440x15 G9000PRO

51IR90120 IR 90/120 328 175 12 20 1150x950x300 1320x1320x1180 3x400/N/J 550x440x15 G9000PRO

NABERTHERM GLASUGN  MAX 950°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61GF75R/P300 GF 75R 75 70 5,5 16 500x500x350 850x750x1270 2x400/N/J 490x440x17 P300

61GF190/P300 GF 190 190 165 6,4 16 1000x500x350 1340x910x1350 2x400/N/J 490x440x17 P300

61GF240/P300 GF 240 240 260 11 20 1000x800x350 1450x1200x1270 3x400/N/J 490x350x17 P300

61GF380/P300 GF 380 380 350 15 25 1200x1000x380 1650x1400x1350 3x400/N/J P300

CEBEX GLASUGN  MAX 950°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

620401 CB14 14 55 2,1 10 340x340x120 660x530x370 230/J 300x300x12 TC 323

620403 CB70 70 70 3,3 16 500x500x300 1030x790x1335 3x400/N/J TC 323

620405 CB190 190 160 9 16 980x480x400 1530x790x1435 3x400/N/J TC 323

620406 CB380 380 350 12 20 1200x800x400 1750x1100x1435 3x400/N/J TC 323

NABERTHERM GASUGN  MAX 1300°C

Art.nr Typ Volym, L Vikt , kg Effekt, kW Säkring Inv. mått (a,b,c) Utv. Mått (A;B;C ) Anslutning Sättplatta Automatik

61NB300/B130 NB 300 246 430 40 10 450x700x780 860x1340x1750 230/J 500x320x18 B130

61NB440/B130 NB 440 375 700 80 10 500x750x1000 1000x1470x1820 230/J 550x360x18 B130

61NB600/B130 NB 600 550 850 80 10 500x1100x1000 1000x1820x1820 230/J 560x500x16 B130

UGNSDATA - GASUGNAR
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1. 
Skicka oss via e-mail eller post det 
foto eller mönster som du vill ha tryckt. 
Trycket skall anpassas till ett A3 ark 
(297x420 cm, marginal på 12 mm). Du 
kan fylla arket med så mycket du har 
lust med.

6.
Det färdiga resultatet.
Trycket är nu vattenfast.

2.
Cerama skriver ut ett A3 transfer ark 
på sin skrivare med de mönster du 
skickat in. Den gula färgen är en täck-
färg som försvinner vid bränningen. 
Arket skickas sedan direkt hem till 
dig.

3.
Klipp eller skär ut dina bilder från trans-
ferarket.

4.
Bilden läggs i vatten i ½ - 1 min och 
överföres. Använd gärna ett mjukt 
gummisken för att släta ut bilden och 
därigenom undvika luftbubblor.

5.
Det är viktigt att bilden får torka i cirka 
ett dygn innan bränning. Lägg in dina 
saker i ugnen och bränn dem vid 880° 
(se bränningskurva på denna sida).

Cerama erbjuder sig att trycka dina bilder och motiv med hjälp av keramiskt tryck också kallat transfertryck. I denna process blir motivet 
tryckt på ett transferark med hjälp av en speciellt framställd färgskrivare och keramisk färg. Det är möjligt att använda vårt transfertryck på 
både glas och keramik. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra. 

Bränning av transfer på glas
Om din transfer ligger på det översta lagret av glas kan man använda en vanlig bränningskurva för fusing max 820 grader.  Ju högre tempera-
tur du bränner din transfer på desto mer reduceras färgen. Bäst färgutveckling får du vid 780-790 grader.
Om din transfer skall ligga emellan två lager av glas måste du förbränna det första lagret glas vid 600 grader. Därefter kan du lägga på nästa 
lager av glas, som du sen kan bränna vid vanlig fusing temperatur. I annat fall kan det uppstå bubblor mellan glasen.
Det är också möjligt att lägga på transfern vid slumpingen men man skall då vara uppmärksam på att den gula lacken inte bränner helt bort 
utan efterlämnar en svag skugga.

Transfer
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Litteratur

Art.nr.: 31111
Boken går igenom 
alla grundläggan-
de tekniker och 
teorier inom fu-
sing/slumping av 
kompatibelt Bull-
seye glas. Boken 
som är skriven på 
engelska  innehål-
ler många foton.

Art.nr.: 31112
I bok nr 2 som 
utgavs första 
gången 1989 pre-
senteras de allra 
senaste tekniker-
na inom fusing/
slumping. Mycket 
information om 
formning. Rikt il-
lustrerad med 
teckningar och 
foton. 
Engelsk text.

Art.nr.: 31113
Beskriver olika 
möjligheter vid 
glasgjutning i 
form, främst i gips 
som formnings-
material. Boken 
som är på engel-
ska är rikt illu-
strerad.

Art.nr.: 311120
Wolverhampton 
University  be-
skriver ingående 
g lasformnings-
tekniker som fu-
s i n g / s l u m p i n g 
och gjutning av 
glas. Boken är 
rikt illusterad med 
färgfoton och 
skisser som visar 
olika arbetsmeto-
der. UK text.

Art.nr.: 31804
Utkom 1998. Ger 
en grundlig inblick 
i de tre teknikerna 
fusing, slumping 
och gjutning av 
glas. Brännkurvor 
baserade på gla-
sets tjocklek och 
storlek presen-
teras. Bilder och 
skisser. Dansk 
text.

Art.nr.: 31801
Härliga färgbilder 
på hela pärltill-
verkningsproces-
sen. Idérik med 
många "Hot Tips". 
Även pärlformare 
med begränsade 
kunskaper i en-
gelska har stor 
glädje av boken.
 112 sidor.  

Art.nr.: 31802
På 32 sidor illu-
sterat i svart vitt 
beskrivs pärl-
formning samt de-
koration av pärlor. 
Engelsk text.  

Art.nr.: 31806
Torben Sode. 79 
sidor färgfoton. 
Här presenteras 
de amerikanska 
pärltillverkarnas 
utveckling från 
sent sjuttiotal 
fram till 1998. 
Medföljande bio-
grafi av de 23 pärl-
konstnärerna och 
foton på deras 
verk. Dansk text.

Art.nr.: 31706
Historisk gen-
omgång av fram-
ställningen av 
konstglas. Visar 
exempel på gju-
tet och handblåst 
glas, och beskri-
ver dessa proces-
ser. Svartvita- och 
färgbilder.
186 sidor, engelsk 
text.

Art.nr.: 31707
Boken går igenom 
de många olika 
m ö j l i g h e t e r n a 
för att skriva och 
teckna på glas. 
Gravering, slip-
ning, sandblä-
string och även 
maskeringstekni-
ker. Färgbilder.
112 sidor, engelsk 
text.

Art.nr.: 31708
Lexikon om glas 
-material och tek-
niker. Skrivet för 
glaskonstnärer. 
Alfabetiskt ord-
nad med många 
illustrationer och 
bilder. Svartvita 
bilder.
253 sidor, engelsk 
text.

Art.nr.: 31709
I boken visas 
exempel på glas-
konst från hela 
världen. Des-
sutom ges en 
historisk tillba-
kablick och en 
kort genomgång 
av olika tekniker. 
Många inspireran-
de färgbilder.
216 sidor, engelsk 
text.

Art.nr.: 31122
Rikt illustrerad 
glasbok med en 
komplett beskri-
vande introduk-
tion till tre  fasci-
nerande arbets-
metoder för glas. 
Fusing, dekora-
tion av glas och 
bearbetning (med 
brännare). En-
gelsk text.
151 sidor.

Art.nr.: 31120
Kilned formed 
glassHistoria, ma-
terial och metoder 
för alla glasentu-
siaster.

Art.nr.: 31119
Kiln formed bra-
celets. 80 sidor 
and 13 kapitel.
Verktyg, mönster 
& metoder

Art.nr.: 31118
Fuse It.  Från 
snabb tillbakab-
lick till avancerad 
fusing 300 bilder.

Art.nr.: 31808
1000 Glass beads
En inspirerande 
bok om pärlor och 
Lamp Work teknik

Art.nr.: 31807
Härliga färgbilder 
på hela pärltill-
verkningsproces-
sen. Idérik med 
många "Hot Tips". 
Även pärlformare 
med begränsade 
kunskaper i en-
gelska har stor 
glädje av boken.
 112 sidor.  

Art.nr.: 31704
Glass and print
Material, medium 
och metoder för 
glasprintning.

Art.nr.: 31703
500 glass objects
Slående former & 
tekniker. Inspira-
tion för alla!

Art.nr.: 311802
Glass kiln casting
80 sidor och 260 
bilder. Inspiration 
för glaskonstnä-
rer.
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Moretti pärlor
Moretti Glas
Glaset uppdelas i 6 huvudgrupper. Klar med färgad kärna, transparent, pastel, alabast, special och opak.
Man kan beställa glasstängerna i antingen 50 cm eller 100 cm längd vid uthämtning. Alla stängerna har en 
diameter på ca 4-5 mm.

Transparent Transparent

Clear

Ljus beige

Ljus topaz

Medium topaz

Mörk topaz

Ljus græs grön

Græs grön

Mörk græs grön

Blågrön

Ljus smaragd

Mörk smaragd

Ljus aqua

Mörk aqua

Middelhavs blå

49101

49103

49105

49107

49109

49111

49113

49115

49117

49119

49121

49123

49125

49127

Krystal klar blå 

Klar blå

Melan blå

Mörk blå

Cobolt blå

Svart

Rosa

Gul

Orange

Röd

Krystal

Gammel Rosa

Ljus stål

Mörk stål

49139

49141

49143

49145

49147

49149

49151

49153

49155

49157

49159

49161

49163

49165

Klar ametyst

Grå

49135

49137

Ljus ametyst

Ametyst

Mörk ametyst

49129

49131

49133

Klar med färgad kärna

Svart
49601

Vit
49603

Ljus blå
49605

Melanblå
49607

Græsgrön
49609

Rubin
49611

Ljus turkus
49613

Mörk turkus
49615

Aventurin brun
49617

Grangrön
49619

Pæregrön
49621

Aventurin blå
49623

Röd
49625

Grön
49627

Grå
49629

Aqua-marin
49631

Gul
49633

Ametyst
49635

Mörk blå
49637

Orange
49639

Blå
49641

Elfenben
49643

Viol
49645

Koral
49647

Mörk röd
49649

Pärlor Startpaket
Varunr. 49000. 
För att komma igång med pärl-
framställning erbjuder Cerama 
ett starpaket. Startpaketet inne-
håller den nödvändiga utrustnin-
gen för att kunna starta upp.

Paketet består av 1 stk Minor 
pärlbrännare, 2 x 6 stålpinnar 
(3+ 4mm), 2x hållare till stålpin-
nar, 1 grafitplatta med handtag. 
300 gram avspänningsgranulat, 
1 glimtändare, 1x pincett 18 cm, 
1x tungstensnål, 1x pärlrensar-
set 1 par didymium glasögon och 
pärlseparator 

18 stycken pärlstänger: 6 stk 
blandade opaka, 6 stk blandade 
transparenta och 6 stk clear.

Pärlor Startpaket utan 
Minor pärlbrännare
Varunr. 49001. 

Varenr. 49701.
Påse med 25 gram blandade 
transp. 5-6 mm.
Varenr. 49702.
Påse med 25 gram blandade 
opaka 5-6 mm.

Perlestykker till 
dekoration
Millefiori® 

Små glasbitar dekorerade med 
fantastiska mönster
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Moretti pärlor

Pastel

Gran grön

Blå

Ljus blå

Mörk blå

Turkus

Mörk turkus

Dunkel blå

Cobolt blå

Mörk cobolt blå

Ljus grå

Mörk grå

Ljus pink 
”Hand Made”

Mörk pink

Elfenben
49411

49413

49415

49417

49419

49421

49423

49425

49427

49429

49431

Vit

Råvit

Pære grön

Nil grön

Græs grön

49401

49403

49405

49407

49409

Pastel

Perle

Viol

Sand

49439

49441

49443

Opak

Blå

Rosa

Kastanie

49511

49513

49515

Vit

Gul

Ljus grön

Mörk grön

Turkus

49501

49503

49505

49507

49509

Alabast

Græs grön

Pære grön

Ljus turkus

Melan turkus

Mörk turkus

Ljus blå

Blå

Mörk blå

Ljus rosa

Melan rosa

Mörk rosa

Cobolt blå

49211

49213

49215

49217

49219

49221

49223

49225

49227

49229

49231

49233

Melan vit

Vit

Special vit

Grå vit

Elfenben

49201

49203

49205

49207

49209

Special

Koral

Röd orange

Ljus röd

Röd

Mörk röd

Purpur röd

Dunkel röd

Ljus brun

Melan brun

Mörk brun

Rubin

Sennep

49311

49313

49315

49317

49319

49321

49323

49325

49327

49329

49331

49333

Lemon

Mörk Gul

Solgul

Lemon

Orange

49301

49303

49305

49307

49309

49433

49435

49437
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Brannare

Brännare til glaspärlor 
Varunr. 59 perlebrænderbob. Brännare til glaspärlor model “bobcat”
Amerikansk brännare för de som värdesätter en flott design. An-
vändarvänlig med enkel reglering.
Förhållandevis små dyser som kräver regelbunden rengöring. An-
sluts till syre och gas.
Observera att det inte medföljer slangar eld och gas.

Verktyg
0. Varunr. 46131 Pincett 11,5 cm
1. Varunr. 4611 Diamantfil  
2. Varunr. 3237 Formverktyg 
3. Varunr. 46117 Dragverktyg
4. Varunr. 32311 Formverktyg
5. Varunr. 46118 Pincett 18 cm
6. Varunr. 46130 Pincett 30 cm
7. Varunr. 46111 Mönsterrispa  - 100 mm  x 50 mm

Formverktyg
1. Varunr. 4612225  Pärlstr. 22 + 25 mm      
2. Varunr. 4611619  Pärlstr. 16 + 19 mm     
3. Varunr. 461913  Pärlstr.  9 + 13 mm       
4. Varunr. 46105  Grafitplatta 70x50mm platta för pärlbearbetning.
5. Varunr. 46112  Grafitplatta  till förvärmning  50 x 50 x 6 mm
Verktyget består av ett grafitblock med två fördjupningar i vilka pär-
lan formas. Baksidan är utmärkt att rulla pärlan på.

Dekoration, Silver och guld
Pärlor
1. Varunr. 46304 Aventurin/guld
2. Varunr. 46307 Aventurin/lila 
3. Varunr.  4625  Bronspulver
4. Varunr.  4626  Pärlemorpulver
5. Varunr. 462595 
Bladsilver  95 x 95 mm

6. Varunr. 462895 
Silverfolie 95 x 95 mm
7. Varunr. 462499 
Bladguld (24karat) 80 x 80mm.
Bladguld och bladsilver skärs el-
ler klipps mellan två pappersark. 
Krullar sig vid beröring.

Didymiumglasögon
1. Varenr. 46108 
2. Varenr. 46101 
Flamman vid pärltillverkning uppnår en 
temp. på ca. 13-1500 °C. Det er därför nöd-
vändigt att skydda ögonen med dom spe-
ciella glasögonen.

Glimtändare
Varunr. 46117. 
Praktiskt verktyg för att tända gasbrän-
nare m.m.

Sharon Peters kniv
Varunr. 46124
Användes till att göre snitt i varmt glas vid 
pärlframställing.

Knäcktång med påse till 
stringers
Varunr. 46227. 
Ett oumbärligt verktyg för att klippa glas-
stänger med. De avklippta bitarna hamner 
i en fiberpåse.

Verktyg
1. Varunr. 46116 Spiral borste 3. Varunr. 46120 Fil
2. Varunr. 46119 Grov fil  4. Varunr. 46124 Tungstensnål
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Separator nr. 4
1. Varenr. 4614
Stålpinnar till pärlor 
2 mm, 3 mm, 4 mm, 5mm.  I 
rostfritt stål
2 .Varenr. 46102 - 2 mm
2 .Varenr. 46103 - 3 mm
2 .Varenr. 46104 - 4 mm 
2 .Varenr. 46105 - 5 mm 
3. Varenr. 46109 Hållare till pinnar
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Bullseye pärlor

Bullseye glasstänger är ca. 43cm långa och 4-6mm. i diameter. 
Levereras som Opaka och Transparenta. Levereras styckvis.

Bullseye glasstänger för pärltillverkning

0108 
Power Blue Opal

0112 
Mint Green Opal

0114
Cobalt Blue Opal

0116
Turquoise Blue Opal

0120 
Canary Yellow Opal

0124
Red Opal

0013
White Opal

0024 
Tomato Red Opal

0034 
Light Peach Cream

0100
Black Opal

0125
Orange Opal

0126 
Spring Green Opal

0127 
Nougat Opal

0136 
Deco Gray Opal

0137 
French Vanilla Opal

0142 
Neo-Lavender Opal

0144 
Teal Green Opal

0145 
Jade Green Opal

0147 
Deep Cobalt Blue Op.

0164 
Egyptian Blue Opal

0216 
Light Cyan Opal

0220 
Sunflower Yellow Op.

0243 
Translucent White Op

0301 
Pink Opal

0305 
Salmon pink Opal

0312 
Pea Pod Opal

0313 
Dense White Opal

0321 
Pumpkin Orange Opal

0329 
Burnt Orange Opal

0334 
Gold Purple Opal

0421 
Petal Pink Opal

1101 
Clear Transp.

1107 
Light Green Transp.

1114 
Deep Royal Blue Trsp.

1116 
Turquoise Blue Transp.

1120 
Yellow Transp.(6stk)

1122 
Red Transp.

1128 
Deep Royal Purple Trsp.

1137 
Medium Amber Transp.

1232 
Light Fuchia Transp.

1311 
Cranberry Pink Transp.

1342 
Cranb.Sapphirine Trsp.

1408 
Light Aqua.Blue Transp.

1409 
Light Bronze Transp.

1412 
Light Aventurin Green Tr.

1414 
Light Sky Blue Transp.

1417 
Emerald Green Transp.

1426 
Spring Green Transp.

1428 
Light Violet Transp.

1429 
Light Silver Gray Transp.

1442 
Neo-Lavender Transp.

1514 
Pale Sky Blue Transp.

1707 
Green Lustre Transp.

1714 
Blue Lustre Transp.

1834 
Coral Oran.Tints Trsp.

1859 
Rhub.Pink/green Trsp.

1112 
Aventurine Green Trsp.
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Bullseye compatible glass
Provlåda
908139
Bullseye har framställt en provlåda som innehåller ett brett urval 
av de glasskivor som lagerförs. Lådan innehåller mer än 100 prover 
förutom prover på olika iriserande (metalliskt ytbehandlade) glas. 
Proverna är icke kompatibla.  

För alla glasproverna gäller att den översta raden visar glaset innan 
det är fuset. Den nedersta raden visar samma glasprov men efter den 
är blivit fusad. Glasproverna på vänster sida är 1,6 mm tjocka och 
höger sida side 3 mm.

Bild förklaring

Transparenta prover Opake prover

Efter fusing

Maskinrullat glas
Varunr. 90831111 
Clear 61 x 61 cm x 3 mm

Rundlar glas
Rundlar maskinrullat glas
Varunr. 9083191111 Ø 19 cm
Varenr. 9083231111 Ø 23 cm
Varunr. 9083311111 Ø 31 cm

Tekta

61x61 cm
Varunr. 90831100
3 mm

61x61 cm
Varunr. 90861100
4 mm

61x61 cm
Varunr. 90891100
6 mm

Efter fusing

Skärfilt
Varunr. 4423100
Finns inte glass workshops åt 
alla fungerar denna skärfilt ut-
märkt att skära glas på. Kallas 
även glasmästarfilt. 

Mått: 1 x 1 m.

Varunr. 44231
Ett ovärderligt hjälpmedel när 
man skär glas. Underlaget som 
mäter 806 x 577 mm samlar effek-
tivt upp allt glassplitter.
Särskilt lämpligt när lokalen även 
används till andra aktiviteter.
Ett komplett set bestående av 
fastlåst linjal och diverse hjälp-
verktyg medföljer.

Skärunderlag 
Varunr. 44232
Extra skärunderlag som förläng-
ning av Glass Workshop.
Lämpligt vid större arbeten.

Mått: 806 x 577 mm.

Cirkelskärare till Glas 
Workshop
Varunummer 442313
Med denna cirkelskärare kan du 
skära cirklar från 15 cm i diame-
ter och så små som du önskar.
Passar till vår Glas Workshop.
Observera glasskärare medföljer 
ej.

Glasskärare 44211 skall använ-
das.

Bullseye glasstänger 
till pärlframställing

Clear dichroic. 
Pärlstängerna är 400mm långa 
Levereres både 3mm och 6mm 
bredd.
Finns i 8 olika färger

Blandate färger

3mm pärlstång 
Varunr. 9001000930

6mm pärlstång
Varunr. 9001000960

Black dichroic
Pärlstängerna är 400mm långa 
Levereres både 3mm och 6mm 
bredd.
Finns i 8 olika färger

Blandate färger

3mm pärlstång 
Varunr. 9011010930

6mm pärlstång
Varunr. 9011010960

Observera att pärlstängerna kan 
variera en del i färg. Bilden ne-
den visar det färgspektrum som 
Bullseye pärlstänger befinner sig 
inom

Varunr.  90768507. 
Bullseye startpaket med glas-
stänger till pärlor. 
Innehåller ca. 90 glasstänger

Bullseye startpaket Glas Workshop
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Bullseye compatible glass
Basglass tested compatible
Bullseye kompatibelt fusingglas har en standard 3 mm tjocklek.      
Helglas:  cirkamått 51 x 82 cm  = 0,430 m2
1/2 glas:  cirkamått 51 x 41 cm  = 0,215 m2
1/8 glas:  cirkamått 25 x 20 cm
*Levereras även i 1,6 mm tjocklek.

Transparent colors
Bullseye kompatibelt fusingglas har en
standard 3 mm tjocklek.      ’
Helglas:  cirkamått 51 x 82 cm  = 0,430 m2
1/2 glas:  cirkamått 51 x 41 cm  = 0,215 m2
1/8 glas:  cirkamått 25 x 20 cm
*Levereras även i 1,6 mm tjocklek.

1101-30*
clear - basis

1101-21
clear - ripple

1101-37
clear - irid. silver

1101-38
clear - irid. gold

1101-43
clear - reed

1101-44
clear - reed, irid.

1401-30
crystal clear

1112  *
aventurine green

1116  *
turquoise blue

1120  *
canary yellow

1122  *
red-orange

1118
midnight blue

1125  *
orange

1114  *
deep royal blue

1126 *
Chartreuse

1128  * deep 
royal purple

1137  *
medium amber

1145
kelly green

1215  light 
pink “Striker”

1141
olive green

1234  *
violet,striker

1129  *
charcoal grey

1305 * 
sunset coral

1311  *
cranberry pink

1322 
garnet red

1334
gold purple

1405
light plum

1332 
fuchsia

1406
steel blue

1320 
marigold yellow

1408  *
light aquamarine

1409  *
light bronze

1414  *
light sky blue

1426  *
spring green

1428
light violet

1417  *
emerald green

1429  *
light silver grey

1412
light aventurine

1437  *
light amber

1442  *
neo-lavender

1806
juniper blue, tint

1807
grass green, tint

1119 *
sienna

1808
aqua blue, tint

1818 
indigo, tint

1821
erbium pink

1823 burnt 
scarlet, tint

1820
pale yellow, tint

1105  *
deep plum

1107  *
light green

1108  *
aquamarine

1109
dark rose brown

1834 coral 
orange, tint

1841 spruce 
green, tint

1842 neo 
lavender, tint

1859 rhubarb 
pink/green, tint

1439 * 
khaki

1444 
sea blue

1464 
true blue

1826 
green tea,  tint
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Bullseye compatible glass
Opalecent colors
Bullseye kompatibelt fusingglas har en standard 3 mm tjocklek.       
Helglas:  cirkamått 51 x 82 cm  = 0,430 m2 
1/2 glas:  cirkamått 51 x 41 cm  = 0,215 m2 
1/8 glas:  cirkamått 25 x 20 cm
*Levereras även i 1,6 mm tjocklek.

Bullseye kompatibelt fusingglas har en standard 3 mm tjocklek.       
Helglas:  cirkamått 51 x 82 cm  = 0,430 m2 
1/2 glas:  cirkamått 51 x 41 cm  = 0,215 m2 
1/8 glas:  cirkamått 25 x 20 cm
*Levereras även i 1,6 mm tjocklek.

0100-31 *
black, irid.

0100-37 *
black, irid. 
silver

0100-39 black, 
irid.green/gold

0100-43 
black, reed

0100-38 * 
black, irid. 
gold

0100-44
black,reed, irid

0100-32
black, irid. 
pattern

0113-31 *
white, irid.

0100  *
black

0024
tomato red

0034  *
peach creme

0108  *
powder blue

0025 
light orange

0112  *
mint green

0113  *
white

0114  *
cobalt blue

0116  *
turquoise blue

0120 * 
canary yellow

0125  *
orange

0126
spring green

0124  *
red

0132  *
ivory

0117
mineral green

0136  *
deco gray

0137  *
french vanilla

0142  *
neo-lavender

0144  *
teal green

0145  *
jade green

0143  *
lacy white

0146  *
steel blue

0141 Dark
forest green

0147  *
deep cobalt blue

0164  
egyptian blue

0212
olive green

0220  *
sun yellow

0224 
deep red

0216 
light cyan

0225 Pimento 
red-orange

0203
woodland brown

0227 
Golden Green

0301  *
pink

0305  *
salmon pink

0312 
pea pod

0303  *
dusty lilac

0013
Opaque white

0320
marigold yellow

0321
pumpkin orange

0329 
burnt orange

0334 
gold purple

0337 
butterscotch

0336 
deep gray

0421 
Petal Pink

Opal glass med irid. (rainbow) silver/gold

Ceracast kompatibelt
Varunr. 90661401
Ceracast 90 
gjutglas. 15kg
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Bullseye compatible glass

Bullseye kompatibelt fusingglas har en standard 3 mm tjocklek.       
Helglas:  cirkamått 51 x 82 cm  = 0,430 m2 
1/2 glas:  cirkamått 51 x 41 cm  = 0,215 m2 
1/8 glas:  cirkamått 25 x 20 cm
*Levereras även i 1,6 mm tjocklek.

Transparent irid (regnbue) 

Bullseye kompatibelt fusingglas har en standard 3 mm tjocklek.       
Helglas:  cirkamått 51 x 82 cm  = 0,430 m2 
1/2 glas:  cirkamått 51 x 41 cm  = 0,215 m2 
1/8 glas:  cirkamått 25 x 20 cm
*Levereras även i 1,6 mm tjocklek.

1125-31 *
orange

1129-31 *
charcoal grey

1215-31 light 
pink “striker”

1311-31 *
cranberry pink

1137-31 *
medium amber

1405-31 *
light plum

1128-31 *
deep royal 

purple

1408-31 *light 
aquamarine blue

1105-31 *
deep plum

1108-31 * aqua-
marine blue

1114-31 *
deep royal blue

1116-31 *
turquoise blue

1112-31 * aven-
turine green

1120-31*
canary yellow

1107-31 *
light green

1122-31 *
red

1409-31 *
light bronze

1414-31 *
sky blue

1426-31 *
spring green

1428-31 
light violet

1417-31 *
emerald green

1429-31 *
light silver grey

1442-31 
neo-lavender

1437-31
light amber

1101-12
irid. pattern

1101-31 *
irid.

2105
blue opal, 

plum

2108
pwd. blue opal,

marine blue

2109 
white opal, 
dark brown

2107
white opal,
light green

2024 
clear,
red

2037 
clear, 

french vanilla

2047 
clear, 

cobalt blue

2026 
clear,

spring green

2064 
clear,

egyptian blue

2020 clear,
sunflower 

yellow

2100
clear,
black

2129
charcoal grey,

white opal

2137
medium amber,

white opal

2164 
caribbean blue, 

white

2130
clear,

white opal

2305 white 
opal, salmon

pink opal

3123
white&orange 

opal, green

3126
cranberry pink/

blue/green

2310
white opal,

cranberry pink

2112
mint opal, deep 

forest green

2123
white opal,
orange opal

2128royal 
purple,powder 

blue opal

2121
yellow opal, 

deep forest gr.

2212
olive green opal

Forrest green

2302
white opal,
pink opal

2304
white opal,

lavender opal

3203
woodl. brown 

opal, ivory

3328 white 
opal, purple & 

cranberry

2114
clear,
blue

3501
white opal,

green&caramel

Streakies opal glass
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Bullseye compatible glass

Transparent dichroic Bullseye compatible fusingglas standard 1,5mm tjocklek.       
Storlek ca. 20 x 20 cm.        

Stringers / confetti & stringers
Bullseye kompatibelt fusingglas har en standard 3 mm tjocklek.       
Helglas:  cirkamått 51 x 82 cm  = 0,430 m2 
1/2 glas:  cirkamått 51 x 41 cm  = 0,215 m2 
1/8 glas:  cirkamått 25 x 20 cm
*Levereras även i 1,6 mm tjocklek. 4012

 white str green 
& yellow conf.

4100
 black stringers

4110 Black 
str. Blue/Green

red conf.

4014
white str. green 
& pink confetti

4111
orange yellow 

conf.

4114 
black str.+ green

pink confetti

4112
green & yellow 

confetti

4115 
Black str.

Pink/White conf

4116 
pink, green & 

white conf.

4118
 black str.  

white confetti

4119 
blue+white 

confetti

4117
green+white

 conf.

4120
black str. + pink, 
blue&white conf.

4122 
pink

lilac+white

4121
pink+white

confetti

4128 
deep pink, 

plum

4151
 blue stringers

4158
 white

stringers

4171
black&white

stringers

4152 
forest green 

stringers

4172
 blue&white

stringers

4183
pink, green&

blue stringers

4200
black frits

4211
orange str.

red&yellow frits

4215
pink stringers

pink frits

4216
clear with blue & 

turq. frits

4212
lime stringers, 

green&lime frits  

4217
green str. 

green&jade frits

4220
clear with cana-
ry & sunflower

4219
blue stringers

blue frits

4223
 blue str.

harlekin frits

4224
clear w. red frits 

& red streak.

4234
 clear, cranberry

& purpl.

4237
 clear w. vanilla 

& white frits

4229
 gray & bronze 

frits, vanilla

4400
 black chopstix

4424
red chopstix

4414
 blue chopstix

4437
 white chopstix

4010
white str. blue & 
green confetti

4011
white str. orange 
& yellow confetti

4113
white with

clear streamers

4242
 clear

neo-lav & purpl.

4222
pink str.

plum&pink frits  

Bullseye kompatibelt fusingglas har en standard 3 mm tjocklek.       
Helglas:  cirkamått 51 x 82 cm  = 0,430 m2 
1/2 glas:  cirkamått 51 x 41 cm  = 0,215 m2 
1/8 glas:  cirkamått 25 x 20 cm

Transp. glass med irid. (rainbow)

4100-31
black stringers

4152-31
green stringers

4171-31 Black/
White stringers

4172-31 Blue/
White stringers

4158-31
white stringers

4151-31
blue stringers

Små dichroic-stykker
9011 Transparent ca. 3,5 x 3,5 cm
9001 Svart ca. 3,5 x 3,5 cm

9002 Svart ca. 3,5 x 7,5 cm

9013 Transparent ca. 6,5 x 10 cm
9003 Svart ca. 6,5 x 10 cm

901114
yellow/blue

901018
blue&yellow

901111
black&green

901137 - 3 mm
light green & 
magenta

901110
violet&green

901019
light blue&gold
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Bullseye/Krossat/Stringers/Confetti
Confetti
Confetti är papperstunna glas-
fingor av blåst glas vilka ger ett 
ljust intryck.
Flera lager confetti fördjupar fär-
gen. Levereras i förp. 50gr. eller 
450gr.

Opal

Clear

Krossat glass tested compatible
Glaskross levereras i förpackning om 450 gram eller 2kg.
Pulver finns endast i 450 gram. ”Medium” finns endast i 140 gram.

”Pulver”    ”Fin”

”Medium”   ”Grov”

<= 0,2 mm   0,2 - 1,2 mm

1,2 - 2,7 mm   2,7 - 5,2 mm

01000034

Opal

Clear

01120108 01140113

01200116 01250124 01320126

014401370136 0142 01460145

01640147 03010220 03050303

03200313 0321

11051101 11081107 11141112

11181116 11221120 11281125

11371129 11451141 14011311

14061405 14091408 14121411

14171414 14281426 1429

18071806 18201808 18341821

18421841 1859

Opal tints
1442

Stringers tested 
compatible
Stringers finns i två tjocklekar, 
1mm och 2mm i diameter och är 
ungefär 45cm långa. Stringers är 
förpackade i plaströr efter volym. 
Samtliga rör är helt fulla med un-
dantag av nummer 1311.

0100
black
0108 
powder blue
0113 
white
0114 
cobalt blue
0116 
turquise blue
0120 
canary yellow
0124 
red
0125 
orange
0126 
spring green
0145 
jade green
0147 
deep cobalt blue
0301 
pink
1107 
light green
1112 
aventurine green
1114
deep royal blue
1116
turquoise blue
1128 deep 
royal purple
1137 
medium amber
1311
cranberry pink
1417 
emerald green
1426 
spring green
1234 
violet strike
1409
light bronze
01305
sunset coral
0164
egyption blue
1109
dark rose br.
0334
gold purple
1129
charcoal grey
1145
kelly green
1429 light 
silver gray

90078418 
mixed stringers

90070100 
black Dichroic
90071101
clear, Dichroic 

0100
black

0113
white

0114
cobalt blue

0117
leaf green

0120
canary yellow

0124
red

0125
orange

0301
pink

1108
aquamarine

1112
aventurine 

green

1128
deep royal 

purple

1311
cranberry pink

1412
light aventur. 

green
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Dichroic 90
Dichroic glas med 
transperant/klar botten
mått 60x100mmx2mm

Den högra delen av det transparente 
är lagt mot en svart bakgrund för att 
bättre visa effekten av glasset. Alla 
proverna är fusade både med och utan 
transparent glas för att visa effekten 
vid båda tillvägagångssätten. Övra de-
len av provet är med transparent glas 
- nedre delen utan.

Opak Svart 
Dichroic

mått 
60x100mmx2mm

901921
Gold

hearts

901922
Dark Violet

hearts

901923 
Golden to Greenish

hearts

901872
Cyan

patches

901881
Gold

basketweave

901882
Turquoise / Teal

basketweave

901891
Gold

diamonds

901871
Dark Violet

patches

901901
Gold

small stars

901912
Dark Violet

Dot

901931
Turquoise / Teal

triangles

901932
Golden to Greenish

triangles

901940
Gold

small bricks

901902
Dark Violet
small stars

901911
Golden to Greenish

Dot

901941
Bright Pink / Violet

small bricks

901961
Gold

honeycomb

901962
Turquoise / Teal

honeycomb

901951
Gold

tilted squares

901952
Bright Blue

tilted squares

901942 
Silver

small bricks

901943 
Golden to Greenish

small bricks

901953 
Golden to Greenish

tilted squares

901983 
Golden to Greenish

large stars

901971
Gold

scales

901972
Dark Violet

scales

901973
Turquoise / Teal

scales

901981 
Gold

large stars

901982
Silver

large stars

901991
Gold

squares

901803
Silver

901804
Bright Magenta

901805
Red

901806
Rainbow

901802
Silver

901801
Red

900946
Cyan

small bricks

900947
Turquoise / Teal

small bricks

900948
Golden to Greenish

small bricks

900949
Silver

small bricks

900944 
Gold

small bricks

900945 
Dark Blue

small bricks

900873
Gold

patches

900876
Silver

patches

900913 
Gold
dot

900914
Dark Blue

dot

900915
Golden to Greenish

dot

900874
Bright Blue

patches

900875
Golden to Greenish

patches

900916
Silver

dot

901892
Cyan

diamonds

900884
Bright Pink / Violet

basketweave

900885
Cyan

basketweave

900886
Turquoise / Teal

basketweave

900887
Golden to Greenish

basketweave

900883
Gold

basketweave

900888
Silver

basketweave

901992
Golden to Greenish

squares
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Dichroic 90

Opal svart
Dichroic
Levereras i 1,5mm tjocklek. 
Storlek ca. 20 x 20 cm.

900926 
Silver
hearts

900974
Gold

scales

900975
Dark Blue

scales

900976
Turquoise / Teal

scales

900924
Gold

hearts

900925
Golden to Greenish

hearts

900977
Golden to Greenish

scales

900934
Bright Blue
triangles

900935
Golden to Greenish

triangles

900936
Silver

triangles

900963
Gold

honeycomb

900978
Silver
scales

900933
Gold

triangles

900964
Dark Blue

honeycomb

900993
Gold

squares

900994
Turquoise / Teal

squares

900995
Golden to Greenish

squares

900996
Silver

squares

900965
Cyan

honeycomb

900966 
Silver

honeycomb

900954 
Gold

tilted squares

900906
Silver

small stars

900011
clear&red

900904
Bright Pink /Violet

small stars

900905
Turquoise / Teal

small stars

900012
red&light cyan

900017
cyan&copper

900018
light blue&gold

900019
blue&yellow

900110 
violet&green

900014
turquoise&
silver&pink

900016
green&pink

900111
magenta&teal

900116
rainbow

900133
3mm

clear&red

900134
3 mm

pink/turquoise

900136
3 mm

green&pink

900113
amber&light blue

900114
yellow&blue

900137
3 mm

light green/magenta

900986 
Turquoise / Teal

large stars

900987
Golden to Greenish

large stars

900988 
Silver

large stars

900984
Gold

large stars

900985 
Dark Blue
large stars

900958
Silver

tilted squares

900893
Bright Pink / Violet

diamonds

900894
Silver

diamonds

900956
Turquoise / Teal

tilted squares

900957
Golden to Greenish

tilted squares

900903 
Gold

small stars

900955
Bright Blue

tilted squares

900826
Rainbow

900824
Red

900825
Red/Red-Orange

900820
Light Pink

900821
Silver

900822
Red

900823
Silver
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Cerafloatfärger Opaka (Blyfri)
Levereras om 20gr, 80gr eller 1000gr.

726
opak
mörk turkis

727
opal
grön

728
opak
blågrön

729
opak
svart

723
opak
rödbrun

720
opak
vit

721
opak
citrusgul

722
opak
kanariegul

724
opak
mörk violet

725
opak
coboltblå

50 ml
Målningsmedie
287001 

1 liter 
Målningsmedie
287002

Multi Pen till glas, keramik och metall
Innehåller 59 ml. Bränningstemperatur 750 – 830 ˚C. Blyfri,
Multi Pen kan användas på glas, keramik eller metall. Lämpar sig till 
utsmyckning av Bullseye glas, 
System 96 glas och Floatglas. Produkten är klar att användas direkt. 
Färgerna kan blandas inbördes. 

Bör skakas väl 
före användning

43310 
Black

43301 
Green

43311 
Grey

43302
Lime

43312 
Ivory

43303 
Forrest

43313 
Brown

43304 
Hunter

43314 
Red

43305 
Blue

43315
Dark Red

43306 
Turquise

43316 
Rose

43307 
Sky

43317 
Purple

43308 
Yellow

43318 
White

43309 
Orange

1. Varunr.  2493. 
Spatel, bred modell till att riva färger med.

2. Varunr. 2492. 
Spatel, smal modell till att riva färger med.

Flow Colour
leveras i påsar om 20 gram, 100 gram og 1000 gram. Bränningstemperatur: 750 - 820 °C. Blyfri
Flow colour glasfärger används tili dekoration på glasskivor. Färgpigmentet kan användas i vattenbaserad målarmedia eller sprit. 
Flow Colour kan också strös direkt på glaset.

43736 43745 

43749 

43743

43746

43747 

43737 

43734 

43740

43748 

43733

43751 

43739 

43744 

43735 

43741 

43738 

43731 

43732 

43730 

43742 43750

Cerafloat/Flow Colour/Multi Pen
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Floatglas/Decopulver

Decopulver  till floatglas
Decopulvret är avsett för dekoration och strös över ytan. Färgerna är blyfria, opaka eller transparenta.
Decopulvret leveras i påsar om 100gr eller 500gr.

531
transparent

ljusbrun

532
transparent

brun

533
transparent

senap

534
transparent

curry

535
transparent
vattengrön

536
transparent

gräsgrön

537
transparent

ljus grön

530
transparent

514
opak
rosa

515
opak

ljusröd

516
opak

orange

517
opak

mörkröd

518
opak
grå

519
opak
svart

507
opak

gräsgrön

508
opak

turkosgrön

509
opak

turkos

510
opak

ljusblå

511
opak

mellanblå

512
opak

coboltblå

513
opak
lila

500
opak

vit

501
opak

gulbrun

502
opak

mörk brun

503
opal

citrusgul

504
opal

vårgrön

505
opak

turkos

506
opak

bladgrön

538
transparent

smaragdgrön

539
transparent
himmelsblå

540
transparent
mellanblå

541
transparent
koboltblå

542
transparent

purpur

FLOATGLAS Floatglas med dichroic
Storlek 200 x 200 x 1 mm  

Varunr. 85110101
gul

Varunr. 85110102
grön

Varunr. 85110103
blå

Floatglas skall belysas med UV-
ljus. Glaset har en matt och en 
blank sida. Den matta sidan skall 
vändas nedåt vid fusing.

Varunr. 8538
guld

Varunr. 8537
sölv

Allstabilopenna   
Varunr. 44253
Allstabilopennan tecknar man på 
glaset med. Färgen bränner bort.

Högtemperaturpenna
Varunr. 44251 Vit 
Varunr. 44255. Svart 
Högtemperaturpennan används 
till t ex markering och numrering 
av glasprover. Den vita färgen tål 
800 C. 

Varunr. 
853004  300 mm Ø x 4mm
853006  300 mm Ø x 6 mm
853504  350 mm Ø x 4 mm
853506  350 mm Ø x 6 mm
854504  450 mm Ø x 4 mm
854506  450 mm Ø x 6 mm

Varunr. 

855004   500 mm Ø x 4 mm
855006   500 mm Ø x 6 mm
8550044   500 x 400 x  4 mm
8550064   500 x 400 x  6 mm
8561063   610 x 610 x  3 mm 
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44434  40/6 cm
44435  40/8 cm

44440 Ø13/3,3 cm44433 27x27/16/1,5 cm

44445  Ø35/4 cm
44446  Ø45/6 cm

44447  Ø30/8 cm 44448  Ø15/1,5 cm
44449  Ø21/1,5 cm

44443  Ø25/Ø16/4 cm
44444  Ø30/Ø19/5 cm

44451  30x30/4 cm 44452  35x40/5 cm  44454  Ø40/25 cm44450  30x30/6 cm

44458  38/4,5 cm 44463      8/8/1 cm
44464  13/13/2 cm
44465  15/15/2 cm

44470  Ø23/4 cm

44474  18/12/3,8 cm 44475  28/14/2,8 cm 
Til fyrfadslys

44468  37/15/3,5 cm
44469  46/16/2,5 cm

44478  24/1,5 cm
44479  34/1,5 cm

44481  29/17/2,5cm
44482  37/22/3 cm

44483  32/3 cm44476  25/25/2 cm
44477  35/35/2,4cm

44420  19/1 cm
44421  30/2 cm
44422  38/5 cm

44423  Ø18/ Ø 8 cm
44424  Ø28/Ø17 cm

44428  Ø37/Ø16,0/1,5 cm
44429  Ø37/Ø20,5/1 cm

44430  25x25/15/1,5 cm
44431  31x31/18/1,5cm   
44432  40x40/23/1,5 cm  

44603 Ø37/12 cm
Færdig størrelse 
ca. 30x11 cm

44485  Ø56/10 cm 44602 Ø37/13 cm
Færdig størrelse 
ca. 30x11cm

44484  Ø17/4 cm

44636 Skål Ø 40x10 44637 Skål Ø 21x2,4

44634 Oval 28x11x2,7 44627 Oval 28x11x1,3 44635 Kvadrat 25x25x2

Slumpingformar
Dessa slumpingformar 
är de bästa i sitt slag. De 
gjuts i en speciell lertyp 
och har  en mycket slät 
yta. 
Används med ett tunt la-
ger separator.Utluftnings-
hål finns.

Slumpingformar
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Rustfri stålform nr.121
441121 m/fod 
Ø325 mm

Rustfri stålform nr. 122 
441122 rund bund 
Ø380 mm

Rustfri stålform nr. 123
441123 rund bund 
Ø469 mm

Rustfri stålform nr. 221
441221 rund bund 
Ø325 mm

Rustfri stålform nr. 222
441222 m/fod 
Ø380 mm

44604 35x40x5 cm44607 Ø32x15x1,8 cm 44609 21x21x2,5 cm 44610 24x21x1,6 cm

44612 17x17 cm.
dybde 5mm
44611 25x25 cm 
dybde 5 mm

44614 2,5x2,5x0,5 cm44615 2,5x2,5x0,5 cm
100 firkanter

44616 6,5x8,5x1,0 cm 44617 7,5x4,5x0,5 cm44613 25x21x3 cm

44471  23 cm
444711  indsats
44472  35 cm
444721  indsats
44473  42 cm
444731  indsats

44459   8/8/1,5 cm
44460  13/13/2,7 cm
44461  15/15/2,5 cm
44462  16/16/4 cm

44436  Ø19/2,5 cm
44437  Ø24/4,0 cm
44438  Ø27/7,0 cm
44439  Ø37/4,0 cm

44425  11/11/1,0 cm
44426  22/22/1,5 cm
44427  31/31/2,5 cm
44457  40/40/3,5 cm

44630 Rektangel 31x19x4

Rostfria stålformar
Kvalitetsformar tillverkade speciellt för Cerama. Klassiska former till slumping av skålar och fat. Förvärm 
i ugn till 170 C (max hastighet) och stryk eller spruta ett tunt lager separator i formen. Separatorn håller 
många bränningar vid slumpingtemperaturer runt 700 C. 
Före stålformen användes första gången slipas den med ett fint sandpapper för att separatorn skall fästa 
ordentligt. Värm formen i ugnen till ca 40° före ett tunt lager separator stryks eller sprejas på, så förångas 
vattnet och separatorn rinner inte. Tänk på att borra tre små utluftningshål i botten av formen.

441224 Rude  39x39x3 441225 Rund/Rund 441226 Skål 30x30x6 441227 Rekt. 40x28x4441223 Rund, flad 

441229 
Kone Ø10xØ6xH20

441230 Ekstra bund 441232 Indsats til 441231441231 Lampe 25cm441228 
Kone Ø13xØ7xH20

Slumpingformar
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Separator
Blyfri glasfluss färdig-
blandad
Varunr. 4413
Sprutas på ovansidan på Bull-
seyeglas för att förhindra kristal-
lisering. Förstör inte röda och 
orange färger. Används ej på iri-
serande (rainbow) glas.

Separator nr. 5
Varunr. 44151. Pulver 5 kg
Fastnar inte på undersidan av 
glaset. Speciellt till Bullseye. 
Blandas 1 del separator - 2 delar 
vatten. Strykes 4 lager. 

Separator nr. 4
Varunr. 4614
En bra separator är en förutsätt-
ning för ett fint resultat. Den skall 
vara tjock och häfta fast ordent-
ligt på stålpinnen. Samtidigt skall 
den inte sitta så hårt i pärlans hål 
att den inte går att ta bort.

Avspänningsgranulat
Varunr. 4435.  300 gram.
Används till avspänning av pär-
lor. Pärlorna skall ligga mitt i gra-
nulatet under långsam avspän-
ning. Använd alla tio liter på en 
gång.

Flinta
Varunr. 12114-2  Pulver 2 kg
Varunr. 12114-5  Pulver 5 kg
Blandas med gips och chamotte 
för att uppnå en stark och bränn-
bar form.
Blandas:
60% gips, 20% flinta, 20% cha-
motte.

Chamotte 0-0,2mm
Varunr. 121902-2  Pulver 2 kg
Varunr. 121902-5  Pulver 5 kg
Finmalen högbränd eldfast lera. 
Används i gipsblandningar för att 
få en stark form som bränns i ug-
nen. Beständig vid temperaturer 
under 1300 C.    

Fiberpapper
Används som separator mellan ugnsplatta och glas.

44102  tunt fiberpapper. 1 rulle 105 cm x 76,2 m
44101  tunt fiberpapper. 52,5 cm x 52,5 cm

4411120  fiberpapper 1 mm - 5 m2 - 1,2 x 4,15 m
441150  fiberpapper 1 mm - 50 x 61 cm

4412120  fiberpapper 2 mm - 3 m2 - 1,2 x 2,5 m
4412250  fiberpapper 2 mm - 50 x 60 cm

4412350  fiberpapper 3 mm - 50 x 60 cm

441450  fiberpapper 4 mm - 50 x 60 cm

Board
Används som formmaterial.Förbränns med 150 C/tim till 900C. Board 
till Bullseyeglas förbränns till 850C.
En stickande lukt utvecklas under förbränningen - sörj för god venti-
lation. Använd andningsmask vid arbete med fibern. Vid förbränning 
av board större än 30 x 30 cm är det bra att sätta tyngder, (silimanit-
pelare) i hörnen för att undvika att boarden slår sig. Boarden skall 
förbrännas direkt på ugnens botten.

44129621   board 62 x 50 cm - 9 mm
44129301  board 40 x 30 cm - 9 mm
44129241  board 40 x 24 cm - 9 mm

441220621 board 62 x 50 cm - 20 mm
441225621 board 62 x 50 cm - 25 mm
44122532  board 40 x 32 cm - 25 mm
441250621 board 62 x 50 cm - 50 mm

Ceraform
Ceraform är en fiberfri hårt pressad platta. Den bearbetas likadant 
som boardplattorna. Skall hål göras i plattan - blöt försiktigt området 
först med vatten. Förbränns på ugnens botten till 850 C (150 C/tim). 
Strykes med ett tunt lager separator  före slumping.

Varunr. 4412415   Ceraform 15 mm    50 x 33 cm
Varunr. 4412420   Ceraform 20 mm    50 x 33 cm
Varunr. 4412425   Ceraform 25 mm    60 x 50 cm
Varunr. 4412450   Ceraform 50 mm   60 x 50 cm

Gips nr. 40
Varunr. 1940-5.
En speciellt hård gips som tål 
höga temperaturer. Används 
ihop med flinta och ev. chamot-
te i formar som bränns i ugnen. 
Gipsformen håller sällan fler 
bränningar än en.

Paperslera nr. 117
varunr. 1117, 11 kg. 
Gör din egen slumpingform.Pap-
pret ger leran stor bärkraft och 
styrka och lämpar sig därför väl 
att tillverka formar av den. När 
formen är helt torr bränns den 
vid 950°C-1000°C. Obs! Torktiden 
är längre än normalt. 
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Glas tillbehör

Haikpensel till
separator
Varunr. 44254 
Bredd: 14 cm
En bred pensel med mjuka hår 
underlättar en jämn strykning av 
separator på glasunderlaget.

Fasthållningslim
Varunr. 4442 Vattenbaserat - 100 ml
Varunr.  444211 Vattenbaserat - 1/1 liter

Används till fasthållning av små 
glasbitar, confetti, stringers 
m.m. Håller bitarna och mönstret 
på plats när man flyttar arbetet. 
Limmet är transparent och brän-
ner bort. Med limflaskan följer en 
spets för tunn påläggning.

UV-lim nr. 511-512
Varunr. 44511    30 gr. 
Varunr. 44512  100 gr. 
Till limning av transparent, klart 
glas mot varandra. Härdar end-
ast vid UV-strålning eller i starkt 
solljus i 30 min.
Perfekt till fastlimning av glas i 
exempelvis badrum.
Tål diskmaskin.
Fungerar även vid limning av 
gammalt glas som spruckit.
Ett mycket transparent lim, ej 
mjölkigt.

Kristallsilikon
Varunr. 44518
Glasklar elastisk enkomponents 
fogmassa. Används vid monte-
ring av glasföremål.
UV-beständig, gulnar inte. Kan 
användas vid temperaturer från 
-50 C till +150 C.

Varunummer 44520
Metall limpistol hållare

UV-lim nr. 501-502
Varunr. 44501   30 gr. 
Varunr. 44502  100 gr. 
Till limning av färgat glas och 
glas/metall. Limmet som innehål-
ler aktivator härdar vid UV-strål-
ning/tid eller värme. Limmet här-
dar i starkt solljus efter 30 min.
Vid värme:
100 C i 60min.
125 C i 30 min.
Med UV-lampa 200 W i 5 min. Lim-
met blir något mjölkigt men detta 
syns inte vid limning av exempel-
vis opaka färger mot metall.

Skärolja till glasskärare
Varunr. 44212  1/8 liter.
Varunr. 442121 1/1 liter.

Skärolja till självsmörjande glas-
skärare.
Luktfri.

Model 1Model 3Model 2

Utställningsstöd, transp.
Utställningsstöd model 1  Varunr. 3511210 höjd 12 cm, ben 10 cm
Utställningsstöd model 1  Varunr. 3511509 höjd 15 cm, ben   9 cm
Utställningsstöd model 1  Varunr. 3511513 höjd 15 cm, ben 13 cm
Utställningsstöd model 1  Varunr. 3512314 höjd 23 cm, ben 14 cm
Utställningsstöd model 1  Varunr. 3512319 höjd 23 cm, ben 19 cm
Utställningsstöd model 1  Varunr. 3513018 höjd 30 cm, ben 18 cm
Utställningsstöd model 1  Varunr. 3513025 höjd 30 cm, ben 25 cm
Utställningsstöd model 2  Varunr. 35207 höjd 10 cm
Utställningsstöd model 2  Varunr. 35210 höjd 13 cm
Utställningsstöd model 2  Varunr. 35213 höjd   7 cm
Utställningsstöd model 3  Varunr. 35312 höjd 12 cm
Utställningsstöd model 3  Varunr. 35314 höjd 14 cm
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Metaller

Kopparfläta
Varunr. 44412
Används som dekoration mellan glas. Gen-
om att dra i båda ändar uppstår det fina flät-
mönstret.

Längd 500 mm.
Bredd 5 mm.

Silverfolie 
Varunr. 44410
Används som dekoration mellan glas. Be-
arbetas med kniv eller sax. Fint att teckna 
motiv i med ett spetsigt verktyg. Krullar sig 
inte.
Storlek:  2,4 x 50 cm  

Guldfolie
Varunr. 4441010
24 karat guld. Bearbetas med sax eller kniv. 
Kan vidröras utan att det krullar sig. Mycket 
fint i både Bullseye och Floatglas. Bibehål-
ler både färg och storlek under bränning. 
Säljes per ark.

Storlek:
10 x 10 cm  

Varunr. 441440 
Highlight Red

Varunr. 441441 
Highlight Violet

Varunr. 441442 
Highlight 
Medium Green

Varunr. 441444 
Highlight Blue

Varunr. 441445 
Highlight Gold

Varunr. 441453 
Glitter Diamond 
White

Varunr. 441454 
Glitter Gold

Varunr. 441455 
Glitter Bronze

Varunr. 441461 
Sparkle Silvery 
White Satin

Varunr. 441463 
Sparkle White

Varunr. 441464 
Sparkle Bright 
Copper

Varunr. 441466 
Sparkle Reddish 
Bronze

Varunr. 441468 
Sparkle Red

Varunr. 441471 
Sparkle Aztec 
Gold

Glimmerpulver
Finmalt färgat glimmerpulver till dekoration av glas. Kan användas 
både ovanpå och emellan glas. Glimmerpulvret ger en stark metallisk 
effekt.
Levereras i påsar med 50 gram.

Varunr. 44903 
Kopparfolie 

0,1 mm

Varunr. 44900 
Kopparfolie 
0,006 mm

Varunr. 44901 
Kopparfolie 
0,0100 mm

Varunr. 44902 
Kopparfolie 

0,02 mm 

Varunr. 44904 
Messingfolie 

0,025 mm

Varunr. 44906 
Ren Kopparfolie 

0,0150 mm

Varunr. 44905 
Nysölvfolie 

0,02 mm

Varunr. 44907 
Ren Kopparfolie 

0,02 mm

Varunr. 44913 
Sølvtråd 0,8 mm

Varunr. 44912 
Sølvtråd 0,5 mm

Varunr. 44915 
Messingtråd 
1,5 mm

Varunr. 44908 
Messingtråd
0,8 mm

Varunr. 44910 
Koppartråd 
0,5 mm

Varunr. 44911 
Koppartråd 
1,0 mm

Behållare för 
mikrovågsugn
Varenr. 5101

Behållare för fusing små bitar av 
glas i mikrovågsugnen. 

Består av 2 delar och invändigt 
klädda med en svart mate-
rial. Kan nå temperaturer på ca. 
900°C.

Kom ihåg att använda fiberpap-
per i arbetet.

Utv.Ø:  16,5 cm
Inv.Ø:   12,0 cm
Inv. Höjd:    4,0 cm

25 x 32 cm pr. stk. 25 x 50 cm pr. stk. 25 x 50 cm pr. stk. 25 x 50 cm pr. stk.

25 x 50 cm pr. stk. 25 x 50 cm pr. stk. 25 x 50 cm pr. stk. 25 x 12 cm pr. stk.

Tråd sælges metervis

Tråd & folie
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Silver Clay/Smycken
Silver Clay 
Silver Clay är ett nytt material som ger oanade möj-
ligheter för alla som har lust att göra  egna silver-
smycken.

Silver Clay är finsilver i en mjuk och lätt formbar 
konsistens som kan formas och bearbetas som 
lera. Den består till 90%
av silver och 10 % av bindningsmedel och vatten. 
Efter bearbetning torkas och bränns silverleran. 
Efter bränning består leran endast av finsilver.

Varunr. 44999  Spruta    9 gram
Varunr. 449915  Pasta  15 gram
Varunr. 449916  Lera  16 gram

Varunr. 18711 
Working with Precious Metal En 
steg- för steg bok som grundligt 
beskriver en mängd olika möj-
ligheter att arbeta med silver lera.
En mycket inspirerande bok.

Engelsk text färgfoto 127 sidor

Varenr. 31713 
Boken ger en bra orientering i 
hur man arbetar med silverlera. 
Är instruktiv med bra bildillustra-
tioner. Handfasta och bra exem-
pel utan komplikationer, en bok 
som vi varmt rekommenderar. 
Svensk text.

Varenr. 31712 
Boken ger en god orientering om 
att arbeta med silverlera i olika 
former.
Ingår i en serie om 5 böcker som 
är grundläggande med ”step för 
step” bildserier hur man kan gå 
tillväga, och är rikt illustrerad. 

97350/-51/-52 Lås 
till gummi-slang 
3/4/5 mm, 5st/frp

97356 Broschnål 
platta 
Ø 13 mm (5 st)

97357/-70 Upphän-
ge hjärtan 20/30 
mm GP (10 st)

97358/-71 Upphän-
ge hjärtan 20/30 
mm TP (10 st)

97361/-62 Upphän-
ge Löv . Silver 925 
6x15mm /10x25mm

97367/-68/69 Lås till 
gummislang 3/4/5 
mm SP

97372 Öronkrok 
med tag silver 925 
(1 par / frp)

97373/-82 Hal-
skedja Ankar . Sil-
ver 925, 42/45 cm

97374 Broschnål 
30 mm 
3 hål (5 st/frp)

97376 Lås till skinn-
snöre. (4 st/frp) om-
onterat silver 925

97393 Ring juster-
bar 
Silver 925 (1st/frp)

97394 Ring juster-
bar SP
(5 st/frp)

97395 Halsring 
stål 
Ø 14 cm (1st/frp)

97396 Ringögla 5 
mm SP
(25 st/frp)

97398/-99 Skinns-
nöre svart. 2/1 mm 
(50 m/rulle)

97377 Halsring sil-
ver 925. Ø 15,5 cm, 
1st/frp

97378 Plastkarta 
svart 25x25 mm (20 
st) text “Äkta silver”

97379 Plastkarta 
frost 
25x25 mm (20 st)

97380 Armband 
SP med 2 fästplat-
tor

97381 Halskedja 
Pansar
Silver 925, 45 cm

97383/-4/-5 Gum-
mislang. 3/4/5 mm 
svart (25 m/rulle)

97387/-88 Upphän-
ge löv SP. 10x25/
6x15 mm (10st/frp)

97389 Lås till 
skinnsnöre. (3 st/
frp) monterade

97391 Öronstift 
med 5 mm fästplat-
ta, Silver 925 (1par)

97392 Armband 
SP
med fästplatta

97403-4 Upphänge 
Löv GP. 6x15/10x25 
mm (6 st/frp)

Smycken

Startpaket
Ett komplett paket som innehåller både verktyg 
och silver clay.

Varenr. 4801



100

Gravörpenna
Varunr. 44217.
Liten effektiv penna för grave-
ring. Lämplig till alla typer av 
glasx 5

Verktyg 

Verkstadsvagn
Varunr. 4510. 
Verkstadsvagb med 2 VS-1.2 skåp med galvaniserade hyller som var-
dera tål 30 kg. Idealisk för allt slags glasarbete. Levereras med hjul.

Dimensioner:
L: 1230 x B: 610 x H: 930 mm

Transparenta 
gummitassar 
Varunr. 44147.         7 mm 204 stk. 
Varunr. 441410.       10 mm 56 stk. 
Transparenta gummitassar 
Tassarna är självhäftande och 
används som skydd på glasets 
undersida.

Ultraviolett lampa
Varunr. 44242.
Ultraviolettlampan används till 
att avgöra vilken som är tennsi-
dan på Floatglas. Allt Floatglas 
har en tennsida. Vissa Cerafloat-
färger blir matta och mister sin 
klarhet om de tillsätts på tenn-
sidan. Undvik därför att måla på 
tennsidan. Lampa är monterad i 
ändan

Stressometer
Varunr. 44241
Stressometern är ett viktigt ver-
ktyg när man arbetar med t ex 
Floatglas. Med stressometern 
kan man mäta spänning mellan 
olika samman-smälta glasbitar. 
Cerafloatfärger kan också målas 
för att se om där finns stress mel-
lan färg och glas.

Avdragstejp
Varunr. 4443       3 mm - 33 meter
Varunr. 4446       6 mm - 33 meter
Varunr. 4449       9 mm - 33 meter
Mjuk och elastisk. Används till 
Floatglas när färger sprutmålas 
eller stöpplas.

Pulversikt
Små siktar till glaspulver, glas-
färger, emaljer.
Finns i två storlekar:
Varunr. 44155.
Diameter Ø 55 mm 
Varunr. 44154.
Diameter Ø 30 mm

Extra lång skärlinjal
Varunr. 44234
Används när flera skärunder-
lag till Glass Workshop kopplas 
samman. 
Längd: 79,5 cm

Linjal - aluminium
Varunr. 442600
En filtremsa är fastklistrad på 
linjalens baksida vilket gör att 
linjalen glider lätt över glasytan. 
Repar icke.
Ett upphängningshål i ena än-
den.
Längd: 60 cm

Stativ till glasbitar
Varunr. 4415
Håller ordning på glasbitarna 
man arbetar med för stunden. 
Här får många glasbitar plats. 
Sätts ihop enkelt utan verktyg.
Mått: ca. 26 x 12 x 15 cm.

Hållare till glasskärare
Varunr. 44233
En liten plastbehållare med hel 
botten, passar precis i skärun-
derlaget. 

Säkerhets 
glasbräcktång
Varunummer 44153
”Tryck och knäck” systemet gör 
det enkelt och säkert att använda 
detta verktyg till att knäcka glas 
med. Bra alternativ till glasbräck-
tång.

Skyddsglasögon 
– transparenta
Varunummer 44353
Dessa skyddsglasögon skall an-
vändas vid all slipning av glas

Strødåse til pulver
Varenr. 4450
50 grams dåse.
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Verktyg

Glasbräcktång plast 
med runt huvud
Varunr. 44223

Varunr. 4422312
Ekstra plastkäftar - stor

Strimmeltång
Varunr. 44225
Bryter glas i längd-riktning från 6 
till 12 mm. 

Bräcktång 
Varunr. 44203
(finjuseringstång) 10mm bred 
med fjäder. Till kanter.   Används 
till att bryta loss oönskade kan-
ter av glas upp till 4 mm tjocklek.

Självsmörjande
glasskärare
Varunr. 44211
Kvalitetsglasskärare med oljebe-
hållare i skaftet. Lossa skruven 
upptill något vid skärning för att 
undvika undertryck i behållaren. 
Skruva åt efter användning.

Extra skärhuvud
Varunr. 442111

Glasskärare
Varunr. 44215
Denna självsmörjande glasskära-
ren har ett rörligt skarhuvud. Den 
väger mindre än glasskärare 
44211 och är därför lättare att 
hantera. Eftersom glasskärarens 
handtag är genomskinligt, kan 
man lätt se hur mycket skärolja 
som finns kvar.

Glasskärare för
frihandskärning
Varunr. 44213
Traditionell glasskärare för cirkel 
-och bågskärning. Glasskäraren 
hålles i 45 graders vinkel för god 
överblick när man  t ex skär ef-
ter frihandsteckning. Doppas i 
skärolja.

Cirkelskärare  71 cm
Varunr. 44214 - 60cm 
Varunr. 442143 - 120 cm
Särskilt god till cirkelskärning i 
glas med ojämn yta. Fäster väl. 
Skärtrissan har tre skärhjul. 
Ej självsmörjande - doppa i olja. 

Oval-och cirkelskärare
Varunr.  44216
Skär både ovaler och cirklar. Cir-
klar från 108 till 546 mm. Största 
ovalen 546 mm bred och 622 mm 
lång.

Skärhuvud till oval-och
cirkelskärare
Varunr. 442161

Glasbräcktång 
aluminium med rörligt 
huvud
Varunr. 44224
Bryttången används till glas upp 
till 4 mm tjocklek. Tången arbetar 
även på tvärs i skärsnittets läng-
driktning.
Extra plastkäftar  
Varunr. 42241

Glasbräcktång plast
Varunr. 44222

Extra plastkäftar
Varunr. 442221
 

Glasbräcktång med 
skruv 
Varunr. 44226
Justeringsskruven ger ett en-
hetligt tryck på glaset när det 
knäcks.

Extra gummikäftar 
Varunr. 442261 

Bräcktång
Varunr. 442010
21 mm bred till 2-9 mm glas   
En kraftig bräcktång som bryter 
kanter av glas upp till 9mm tjock-
lek.

Saxtång med fjäder
Varunr. 46110
Oumbärlig när man klipper i glas 
eller glasstänger. En solid och 
stark saxtång. Gummibeläggning 
på handtagen ger ett behagligt 
grepp. 

Säkerhetstång
Varunr.  44351
Med tångens hjälp kan man hålla 
mycket små glasbitar vid slip-
ning.

Knäcktång med påse 
till stringers
Varunr. 46227. 
Ett oumbärligt verktyg för att 
klippa glasstänger med. De av-
klippta bitarna hamner i en fiber-
påse.

Glasskärare,
Självsmörande
Varunr. 44218. 
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Blästerskåp
Varunr. 4524
Blästerskåp med återvinningssystem. Till-
verkat av varmförzinkad stålplåt. Levereras 
komplett med filter med effektiv utsugsfläkt, 
ejektorpistol med avtryckare, dammtäta 
handskar och invändig belysning.

Inv. mått:  785x785x600 mm
Utv. mått:  1710x1170x630mm 
Dörröppning:    500 x 685mm 
Elanslutning:  220 V - 200 W
Utsugsfläkt:  1000 m3/tim.
Luftförbr.:  250 - 400 l/min.
Vikt:   80 kg.
Levereras omonterad i kartong 60x80x50cm. 
Monteringsanvisning
medföljer. 

Ring-såg
Varunr. 4530
Glasringsågen är en helt ny typ av såg, som passar lika bra till nybörjare 
som professionella.
Sågens hölje är tillverkat i plast med en avtagbar platta .Precis under 
sågklingan finns en liten lampa, som lyser när sågen är igång, vilket ger 
ett behagligt arbetsljus. 
Sågen klarar av att såga upp till 2 cm tjockt glas
Eftersom sågens klinga är rund kan man såga allt från vinklar, figurer 
o.s.v.
Sågen har dessutom den fördelen att man kan ta loss själva sågen för 
att på så sätt kunna skära på frihand. Sågen kopplas till ett jordat 220 V 
uttag 1 meter lång sladd medföljer.

Adapter   44313
Sprutmunstycke  44312
Plastring        44319

Borrmaskinsadapter till 
diamantborrhållare
Varunr. 44315
Används till  borrmaskin

Diamantborr
 2mm  443142
 4mm  443144
 6mm  443146
 8mm  443148
10mm  4431410
12mm  4431412

Sprutmunstycke och diamant-
borrhållare monteras på slipma-
skinen. Diamantborr 2mm lev. 
med egen hållare.

Varunr. 44266     Blå fin polering
Varunr. 44269     Vit polering
Varunr. 44262     Röd fin  
Varunr. 44268     Svart grov

Diamantsvamp

Till slipmaskin Reservdelar
Varunr. 44314 
Gallerplatta  
Varunr. 44318 
Skyddvinkel  
Varunr. 44319 
Plastring   

sliphuvud
Varunr. 44311     - standard
Varunr. 443111   - fin 
Varunr. 443112 - grov

Borrsystem till 
pelarborr
Varunr. 44321
Består av spolhuvud, vatten-
pump med slang samt vatten-
behållare. Halvproffessionellt sy-
stem som ger möjlighet att borra 
i glas till rimligt pris.

Borr till borrsystem
Borr till borrsystem med pelare
 4 mm  443234
 6 mm  443236
10 mm  4432310
12 mm  4432312
16 mm  4432316

Användas till pelarborr och borr-
system 44321. 

Slipmaskin
Varunr. 4531
Med vattenkylning och utbytbart diamant-sliphuvud. Kan även förses 
med sprutmunstycke och diamantborrhållare för borrning av hål i 
glas. Bruksanvisning medföljer.

Slipning/Maskiner
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Maskiner
Slip- och polermaskin E 2x200
Varunr. 4552200
Slipmaskin med variabel hastighetskontroll. Maskinen användes 
till slipning och polering av glas. Maskinen anslutes till vatten, som 
kyler diamantslipplattorna under användning. Den elektroniska ha-
stighetskontrollen sörjer för jämn motorkraft och skyddar mot över-
belastning.

Hastighet: 0-1425 rpm
Styrka:  0,3 kW
Spänning: 230 V 
Vikt:  13,95 kg
mått:  42X43X29 cm

Slip- och polermaskin E 300
Varunr. 4553001
Slipmaskin med variabel hastighetskontroll. Maskinen användes till 
slipning och polering av glas. De självhäftande diamantplattorna 
monteras på stålplattor. Stålplattan fastgöres magnetiskt på 
maskinen, så det är möjligt att snabbt skifta diamantslipplat-
torna, utan att använda verktyg. Maskinen anslutes till vatten, 
som kyler diamantslipplattorna under använd-
ning. Den flexsibla vattenuppsamlaren tillåter 
slipning av större ting än maskinen. Den elek-
troniska hastighetskontrollen sörjer för jämn 
motorkraft och skyddar mot överbelastning. 

Skivdiameter: 30,5 cm
Hastighet: 0-895 rpm
Styrka:  1,1 kW
Spänning: 230 V 
Vikt:  16,3 kg
mått:  49X52X25 cm

Slip- och polermaskin E 200
Varenr. 455200
Slipmaskin med variabel hastighetskontroll. Maskinen användes till 
slipning och polering av glas. De självhäftande diamantplattorna 
monteras på stålplattor. Stålplattan fastgöres magnetiskt på maski-
nen, så det är möjligt att snabbt skifta diamantslipplattorna, utan att 
använda verktyg. Maskinen anslutes till vatten, som kyler diamant-
slipplattorna under användning. Den elektroniska hastighetskontrol-
len sörjer för jämn motorkraft och skyddar mot överbelast-
ning. 

Skivdiameter: 20,3 cm
Hastighet: 0-1725 rpm
Styrka:  0,3 kW
Spänning: 230 V 
Vikt:  15,9 kg
mått:  33X39X25 cm

Reservdelar:
Slip- och polermaskin E2x200

Varunr. 44522001  
Sliphjul E2x200/K100

Varunr. 44522002  
Sliphjul E2x200/K600

Varunr. 44522003  
Förpoleringshjul E2x200

Varunr. 44522004  
Polerhjul E2x200

Reservdelar:
Slip- och polermaskin E300

Varunr. 4453001  
Ståltallrik E300

Varunr. 4453002  
Slipskiva E300/K70

Varunr. 4453003  
Slipskiva E300/K400

Varunr. 4453004  
Förpolerskiva E300

Varunr. 4453005  
Polerskiva E300

Reservdelar:
Slip- och polermaskin E200

Varunr. 4452001  
Ståltallrik E200

Varunr. 4452002  
Slipskiva E200/K100

Varunr. 4452003  
Slipskiva E200/K400

Varunr. 4452004  
Förpolerskiva E200

Varunr. 4452005  
Polerskiva E200
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System 96
Om System 96
Cerama erbjuder ett brett sortiment av produkter från System 96. Det omfattar High-Fire irid glas, Fractu-
res & Streamers och ett komplett urval av Frittor, Stringers, Noodles och mycket mera.
Vi erbjuder dessutom ett stort urval av System 96 Dichroic glas.

System 96 glaset är tillverkat i vackra harmoniska färger och oavsett om du fusar, slumpar, blåser eller 
gjuter så kommer System 96 att vara en bra samarbetspartner. System 96 är inbördes kompatibelt.
System 96 är inte kompatibelt med Bullseye glas.

Effekt Glasplattor
System 96 fusingglas har en tjocklek på 3 mm
Hel plattor mått                     61 x 61 cm
¼ plattor mått                       30 x 30 cm

Fracture/streamers

OpalArt Glasplattor
System 96 fusingglas har en tjocklek på 3 mm
Hel plattor mått                     61 x 61 cm
¼ plattor mått                       30 x 30 cm  

Spirit Glasplattor
System 96 fusingglas har en tjocklek på 3 mm
Hel plattor mått                     61 x 61 cm
¼ plattor mått                       30 x 30 cm 

40113355
Nautica

401132552
SourApple

401163452
Blackberry

401124454
Orchid

401123354
Cascadia

40116755
Godiva

401162352
Lagoon

311160476 (irid)
Neon Orchid

311160707 (irid)
Citron

311160402 (irid)
Aqua Blue

31116056 (irid)
Black

311160015 (irid)
Urobium Pink

3111125 (irid)
Dark Green

311160404 (irid)
Sapphire blue

3111151 (irid)
Cherry Red

3111136 (irid)
Dark Blue

31115181 (irid)
Bronze

31111308 (irid)
Pale Blue

40114001
Murano

40116947
Geneva

401163567
New Orleans

4011436176
Atlantis

40114941
Valhalla

40114561
Rio

401143176
Vienna

40116357
Philly

401161157
Sedona

311160906 (irid)
Straw White

311160774 (irid)
Ming Green

40116029
Opal  Gold Pink 
White Streaky

401160005 
Opal Clear

White Wispy

40111125
Green/Green

40111151 
G r e e n / B l u e /

Purple

40111129
Green/Pink

40111145
Green/Red
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System 96

Transparente Glasplattor
System 96 fusingglas har en tjocklek på 3 mm
Hel plattor mått                     61 x 61 cm
¼ plattor mått                       30 x 30 cm  

Opale Glasplattor
System 96 fusingglas har en tjocklek på 3 mm
Hel plattor mått                     61 x 61 cm
¼ plattor mått                       30 x 30 cm  

Transparenta 
cirklar
Varunr. 33020100 
Ø 20 cm
Varunr. 33025100 
Ø 25 cm
Varunr. 33030100 
Ø 30 cm

3011100
clear - basis

30111102
Pale Amber

30111108
Medium Amber

30115911
Champagne

30115384
Steel Blue

30111308
Pale Blue

3011132
Light Blue

30115333
Deep Aqua

3011136
Dark Blue

30115386
Navy Blue

3011151
Cherry Red

30115331
Sky Blue

3011161
Yellow

30111808
Pale Grey

30115238
Hunter Green

3011171
Light Orange

30115284
Olive

3011121
Light Green

3011125
Dark Green

30115262
Moss Green

30115281
Sea Green

30115432
Grape

30115342
Violet

30115232
Teal Green

3011146
Dark  Purple

3011142
Light Purple

30115181
Bronze

30111408
Pale Purple

3011111
Dark Amber

301123072
Medium Blue

301123472
Cotton Candy

301129161
Champagne

301123076
Cobalt

301124074
Lilac

301160355
Marigold

3011602502
Red

301126072
Yellow

3011602702
Orange

301160421
Riviera Blue

301160520
Plum

301160602
Opal Flame

301160755
Fern Green

301160070
Opal Cloud

301160782
Olive Green

 3011200
White

301122076
Green

301122674
Amazon Green

30111009
Black

301122372
Turquoise Green

301123872
Alpine Blue

301123375
Mariner Blue

301123374
Turquoise Blue

301129072 Cot-
ton Candy Pink
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System 96/Fritte/Stringers/Noodles

Startpaket
Varunummer: 96201
Startpaketet innehåller ett urval av transparenta och opaka glas i Sy-
stem96 serien. Detta ger dig en unik möjlighet att få testa glas i mån-
ga olika färger till ett bra pris. Dessutom innehåller startpaketet även 
prover på Noodles & Stringers och frittor i pulver, fint och medium.

System 96 Fritte (krossat glas)
Leveres om 240 gram och 1800 gram 

Storlek:

Varunummer Namn Färg

9600969 Clear

96015969 Urobium Pink

961102969 Pale Amber

96121969 Light Green

96125969 Dark Green

961308969 Pale Blue

96132969 Light Blue

96136969 Dark Blue

965331969 Sky Blue

965386969 Navy Blue

9656969 Black

96755969 Fern Green

962302969 Medium Blue

962306969 Cobolt Blue

96151969 Cherry Red

962334969 Turkos Blue

962502969 Red Opal

962902969 Cotton Candy Pink

96355969 Marigold

96421969 Riviera Blue

”Pulver” ”Medium””Fint”

 0,13 - 0,2 mm 0,75 - 2,5 mm 0,2 - 0,75 mm

System 96® Stringers & Noodles
Stringers är tunna spagetti liknande glaspinnar till att dekorera glas 
med. Noodles är platta och något tjockare glaspinnar liknar bandspa-
getti. Gör spännande och roliga mönster med stringers och noodles.

Stringers längs ca 42 cm. Ett rör 
innehåller ca 100 stringers.

Noodles ca 8 mm. 
Ett rör innehåller ca. 25 noodles

Clear (white)
Stringers 9607100
Noodles 9608100
Brændt på mørk 
baggrund

Dark Blue

Stringers 9607136
Noodles  9608136

Deep Purple

Stringers 9607146
Noodles  9608146

Cherry Red

Stringers 9607151
Noodles  9608151

Almond Opal

Stringers 96072107
Noodles  96082107

Dark Green Opal

Stringers 96072206
Noodles  9608125

Mauve Opal

Stringers 96072402
Noodles 96082402

Moss Green

Stringers 96075262
Noodles 96085262

Deep Aqua

Stringers 96075333
Noodles  96085333

Light Orange

Stringers 9607171
Noodles  9608171

Red Opal
Stringers  96072502
Noodles  96082502

Yellow Opal

Stringers 9607262
Noodles  96082602

Black Opal

Stringers 96071009
Noodles  960856

Marigold Opal

Stringers 9607355
Noodles  9608355

Medium Amber

Stringers 96071108
Noodles  96081108

Mixed Colous

Stringers 960796
Noodles  960896
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System 96/Dichroic
System 96 Dichroic (smyckglas)
Hvad er dichroic glas? De strålende farver i dichroic glas er resultatet 
af flere lag af metaloxider. Det er netop de strålende og enestående 
farver der kendetegner dichroic glasset. Glasset er yderst velegnet til 
udsmykninger på fusingglas eller til fremstilling af smykker. Husk at 
ikke 2 stykker dichroic glas er ens, så resultaterne bliver altid enestå-
ende. Sælges stykvis. 
Størrelse: 6 x 10 cm. Tykkelse ca. 2 mm.

Dichroic 
med sort 
bund

Dichroic 
med klar 
bund

9670896707 96710967099670496703 9670696705

9670296701

9671696715 96718967179671296711 9671496713

9672496723 96726967259672096719 9672296721

96731 96734967339672896727 9673096729

9674096739 96742967419673696735 9673896737

9680596804 968079680696801 9680396802

9681396812 96815968149680996808 9681196810

9682196820 96823968229681796816 9681996818

9682996828 96831968309682596824 9682796826

96732
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System 96/Pebbles/CutUps
System 96® Pebbles
Enfärgade glasdroppar med flat botten och rund topp alla i samma 
storlek. De är perfekta att göra nya och roliga mönster med.

Levereras i påsar med ca 100 stk.

System 96® CutUps 
System 96 CutUps är roliga och spännande glasfigurer till fusing eller 
mosaik. Dessa färdigutskurna figurer ger dig en oanad mängd möj-
ligheter att skapa mönster med.
Alla figurerna är tillverkade i Spectrum Glas.

Storleken varierar från 4 till 7 cm.

Crystal Clear 
9606100

Opal White
 9606200

Black
 96061009

Medium Green
 9606121

Copper Blue
 96065331

Grape
 96065432

Light Amber
 96061102

Orange
 9606171

Red
 9606151

Light Purple
 96061408

Light Blue 
 96061308

Candy Pink
 960629072

Amazoon Green
 960622674

Turquise Blue Opal
 960623374

Mixed
 960696

Medium Amber
 96061108

Yellow
 9606161

960201 Star 
Irid Clear

960202 Star 
Irid Black

960203 Star 
White

960204 Spiral 
Opal Red

960205 Spiral 
Irid Black

960206 Spiral 
Irid Clear

960207 Sea 
Pink

960208 Sea 
Op. Chamagne

960209 Sea 
Irid Clear

960210 
Irid Black

960211 Map-
ple Opal Red

960212 Map-
ple Yellow

960213 Map-
ple Irid Clear

960214 Light 
White

960215 Light 
Yellow

960216 Light 
Irid Clear

960217 Light 
Irid Blue

960218 Heart 
White

960219 Heart 
Red

960220 Heart 
Opal Red

960221 Heart 
Pink

960222 Fish 
White

960223 Fish 
Opal Yellow

960224 Fish 
Irid Clear

960225 Fish 
Irid Black

960226 Dove 
White

960227 Dove 
Irid Clear

960228 Moone 
White

960229 Moone 
Irid Clear

960230 Moone 
Irid Black

960231 Blob 
Turquise

960232 Blob 
Opal Red

960233 Blob 
Yellow 

960234 Blob
Irid Clear

960235 Blob
Irid Black

960236 Blob
Amazoon

960237 But-
terfly White

960238 But-
terfly Yellow

960239 Butter-
fly Irid Clear

960240 Butter-
fly Irid Black



System 96/Stripes/Billets/Confetti
System 96® Stripes

System 96® Billets

System 96® Confetti

Varunr. 960496
Mardi Gras Minis 

Levererasi burkar med 210 gram.

Stripes är eleganta strängade glasskivor i 3-4 färger som harmoni-
serar med färgerna i glasserien Spirit. Stripes öppnar nya kreativa 
möjligheter inom glasfusing. 

Levereras 6 stk per förpackning 
Storlek 30x5 cm.

Glasbrickor i 9 olika kristallklara färger till glasgjutning. Brickorna 
har extremt få luftbubblor och är lätta att skära i och få glansiga.
Brickorna är kompatibla med våra andra System 96 produkter som 
glasskivor, frittor, stringers och noodles.

Storlek 15 x 23 x  2 cm

Tunna glasflingor till dekoration av glas. Genom att använda Confetti 
i olika tjocka lager kan du uppnå fina skuggeffekter.

Levereras i burkar med 110 gram.

Varunummer 960396
Mardi Gras test box
Paketet ger dig ett urval av färger 
i en box.

Brickorna är ca 5 X 7 cm.

Billets test box

96054941
Valhalla

9605436176 
Atlantis

96056947
Geneva

96054107
Monterrey

96054001
Murano

960563567 
New Orleans

96056357 
Philly

96054561 
Rio

960562376
Seattle

960561157 
Sedona

960543176
Vienna

960301 
Clear

9603077
Zink

9603402
Aqua Blue

9603404
Saphire Blue

9603476
Neon Orchid

9603015
Urobium 

Pink

9603707
Spring Green

9603774
Ming Green

9603906
Straw

960405
Confetti
White 
Opal

960462
Confetti 
Burgundy strikes

960430 
Confetti 
Forrest Green 
Transparent

96045
Confetti 
Blue Green 
Transparent

9604704
Confetti 
Yellow Green 
Transparent

9604356
Confetti 
Lemon Yellow 
Opal

9604424
Confetti
Cobalt Blue 
Transparent

9604602
Confetti 
Flame
Opal

9604100
Confetti 
Gold Pink 
Transparent

960415
Confetti 
Purple 
Transparent

System 96/Stripes/Billets/Confetti
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Bullseye AB
Slättereds Säteri, Vistorp
521 95 Kättilstorp
Tel. 0515-765 090
Fax 0515-765 024
e-post info@cerama.nu
web www.cerama.nu
 
 
Öppettider
Måndag – fredag  09.00 – 16.00
 
 
Leveransvillkor
Samtliga priser inklusive moms. Utöver varans pris tillkommer frakt (porto). Transport-
försäkring tecknas genom vår försorg på ugnar och ugnsutrustning. Enligt gällande praxis 
ersättes ej kostnad för skada, skadestånd, driftsstopp eller dylikt. Vi fritar oss helt från ans-
var för leveransstörningar på grund av force majeure.
 
 
Betalningsvillkor
Kontant.
20 dagar netto efter överenskommelse. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen. Vid 
betalningspåminnelse debiteras en avgift på 50:-/påminnelse. Expeditionsavgift utgår med 
50:- på beställningar understigande 350:-. Varan förblir vår egendom tills full betalning 
erlagts. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.
 
 
Reklamationer
Eventuella reklamationer skall ske inom åtta dagar. Synliga transportskador skall meddelas 
transportören. Tvist om varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna Rekla-
mationsnämnden (i den mån nämnden är behörig). Innan något material används i produk-
tion, skall materialet provanvändas på för materialet i fråga lämpligt vis.

Önskemål om byte av varan skall vara oss tillhanda inom 14 dagar.  Återbetalning eller 
kreditering sker därefter utan dröjsmål.  Köparen har att stå för kostnaden vid retur. Varor 
som specialtillverkats för köparen eller som använts får inte returneras. Före retur måste 
säljaren kontaktas.
Normal leveranstid är omgående från lager, dvs ca 1 vecka efter beställning. Vid eventuell 
leveransförsening meddelar vi detta.
 

KURSER

METALL

GLAS

UGNAR

VERTYG

ENGOBER

RÅVAROR


