
 

 

 

Startpakke  
Finn fram alt du trenger før du begynner. 

Du trenger: 

o Beskyttelse av arbeidsområde 

o Digital vekt 

o Silikonform(er) 

o Beger til å veie de to komponentene i (og evt. en bolle e.l. til å blande det sammen i) 

o Noe å røre med, f.eks rørepinner eller visp 

o Engangshansker (pga pigmentene) 

o Cocktailpinner/tannstikkere (til å hente pigment) 

o Jesmonite AC100 liquid (akrylvæske) 

o Jesmonite Base (pulver) 

o Jesmonite pigmenter 

Slik går du fram: 

Viktig: Blandingen stivner fort (5-6 minutter), så du må jobbe raskt! 

o Ryst flasken med akrylvæsken 

o Beregne mengden du skal lage i forhold til hvilke og hvor mange silikonformer du 

skal bruke. Letteste måte å gjøre dette på er å veie formen fylt med vann. Husk å 

nullstille vekten når du har satt den tomme formen på vekten, og tilsett deretter 

vannet, slik at bare vannet blir veid. Husk å tørke formen veldig godt etterpå! 

o Del antall gram du får på 2. Dette er mengde akrylvæske du trenger. Gang dette 

med 2,5 for å finne ut hvor mange gram base (pulver) du skal bruke. 

Ikke lag mer enn du trenger, da får du ikke brukt hele blandingen. 

o Vei opp akrylvæske og pulver i hver sin beholder. 1 del akrylvæske og 2,5 deler 

base. 

o Skal du lage farge er det lurt å tilsette det i væsken, før du blander pulveret i. Det 

gir deg tid til å få den fargen du ønsker. 

o Tilsett basen i væsken, og rør det jevnt og klumpfritt i max 60-90 sekunder. 

o Når du har farge og konsistens som ser bra ut, heller du blandingen i silikonformen 

opp til kanten.  

o Bank godt med fingrene rundt ytterkanten på formen, slik at du får ut luftbobler.  

o La det stå i 30 minutter. Ta forsiktig av silikonformen. Det kan hende at det er en 

liten kant av overskudd av Jesmonite på produktet ditt. Dette kan du lett brekke av 

med det samme du har fjernet formen for å unngå at det blir en skarp hard kant 



 

som du kan skjære deg på senere.  

 

o Vask utstyret som du evt skal gjenbruke mens blandingen stivner. Det tørker fort, 

og kan være vanskelig å fjerne senere. Bruk mild såpe. Unngå å tømme det direkte 

i vasken, da det over tid kan bygge seg opp herdet Jesmonite i rørene.  

o Jesmonite herder helt på 24 timer. Produkter som kommer i kontakt med vann 

eller lignende bør forsegles.  

Tips:  

o Alle Jesmonites pigmenter kan blandes seg imellom, unngå å bruke samme pinne i 

beholderen på en annen farge.   

o Ønsker du en marmoreffekt? Lag noen pigmentstriper direkte i massen, før du 

tømmer det i formen. Unngå å blande inn for mye, da det blander seg fort inn og du 

mister effekten. 

o Bruk helst utstyr i silikon (f.eks rørebolle, visp og slikkepott), dette letter rengjøringen, 

og du kan bruke samme utstyr mange ganger.  

o For en penere finish på produktene ( f.eks på undersiden) anbefales å bruk sandpapir 

beregnet på våtpussing. Puss alltid produktene i en beholder med vann, som du 

tømmer andre steder enn i rørene. Produktet er miljøvennlig og giftfritt. 

o Bruk alltid hansker når du jobber med pigmentene. Så slipper du å stå i evigheter å 

vaske det bort. Det er sterkt pigmenterte farger, og de setter seg på alt de kommer i 

kontakt med.  

o Har du rester etter å ha fylt formene? Smør dette på f eks en brødpose eller 

silikonmatte, la det tørke i 30 minutter og bryt det opp i små biter. Det er fint å lage 

terazzo i fremtidige prosjekter. Oppbevar terrazzobitene i små beholdere til fremtidig 

bruk. 

o Forsegling: Du kan bruke f eks bivoks eller forsegling for andre typer produkter. Dette 

finner du i f eks byggvarehandelen eller fargehandelen.  

o Produktene du lager er ettertraktet, de er garantert populære gaver, eller hva med å 

prøve å selge dem?  

o Husk at Hobbytid.no har de desidert laveste prisene på Jesmonite, så om dette er blitt 

din nye hobby etter å ha prøvd startpakken, så får du det alltid rimeligst hos oss! 

 

 

Lykke til!  

Vennlig hilsen 

Merethe i Hobbytid.no 

 


