
 

 

NSP SOFT I MEDIUM 

Glina bezsiarkowa dla artystów 

A. Opis produktu 

Seria NSP Chavant została stworzona z myślą o wyeliminowaniu wypełniacza siarkowego w 

profesjonalnych modelinach, który bardzo często powodował zaburzenia procesu utwardzania 

przy tworzeniu form kauczukowych.  Seria NSP zawiera dużą ilość wosku, posiada bardzo dobrą 

elastyczność i rozciągliwość. Pozwala na odtwarzanie najdrobniejszych szczegółów. Dzięki 

poprawionej konsystencji brzegi masy pozostają jednolite i gładkie. Plastelina NSP może być 

upłynniana, odlewana, malowana i natryskiwana. Stosują ją głównie artyści i projektanci przy 

ręcznym tworzeniu dzieł. 

B. Dane techniczne 

NSP Soft Medium 

Stopień twardości (skala 1-10)* 4 7 

Kolor Szaro-zielony Szaro-zielony 

Ciężar właściwy (g/cm3) 1,52 1,59 

Temperatura pracy (C) 20 - 42 20 - 42 

Temperatura zmiękczania (C) 40 40 

Temperatura odlewania (C) 80 - 90 80 - 90 
* Chavant Gliny są dostępne w twardości od 1 (bardzo miękkie) do 10 (bardzo twarde).Stopień twardości określa się w 
temperaturze 20 ° C. 
 
C. Wskazówki postępowania 

Serię NSP można zmiękczyć poprzez podgrzanie do temperatury 42 C, zmieni to jednak jej 

konsystencję na bardziej kleistą. Po schłodzeniu do temperatury pokojowej, odzyskuje ponownie 

swoją pierwotną twardość. Od temperatury 80C NSP upłynnia się i następnie może być 

odlewana w formach silikonowych, malowana lub natryskiwana na modelach. Przy tym 

koniecznie powinny być podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa (maska ochronna twarzy, 

odzież z długimi rękawami, rękawice żaroodporne). 

Aby otrzymać gładką powierzchnię producent zaleca zastosować lekkie polerowanie wodą, 

roztworem cytryny lub terpentyną. Dobre rezultaty polerowania można również uzyskać stosując 

uniwersalny środek smarujący WD-40. Twarda masa przemysłowa uzyskuje gładką powierzchnię 

już podczas wygładzania szpatułkami oczkowymi. 

Po skończonej pracy należy umyć ręce wodą z mydłem.  Przed rozpoczęciem pracy zaleca się 

wykonanie testu zgodności farby/lakieru lub materiału odwzorowującego na małej powierzchni 

masy. 

 

 



 

 

D. Odwzorowywanie / Zabezpieczanie 

Przy produkcji form , pomimo bezsiarkowej serii NSP Medium, mogą powstawać zaburzenia 

sieciowania silikonów addycyjnych. Powierzchnia formy silikonowej pozostaje lepka. Generalnie 

w przypadku wątpliwości co do zgodności między kauczukiem silikonowym a powierzchnią 

modelu zaleca się koniecznie przeprowadzenie testu na małej powierzchni modelu. Aby zapobiec 

zaburzeniu sieciowania silikonu, należy koniecznie nałożyć warstwę ochronną na model z gliny 

(na przykład lakier akrylowy, ewentualnie kilka warstw – pozostawić do całkowitego 

wyschnięcia). Także Inhibit X pomoże zapobiec zaburzeniu sieciowania silikonu. 

E. Bezpieczeństwo 

Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z informacjami zawartymi w karcie 

charakterystyki produktu. Wszystkie produkty z serii Chavant są bezpieczne przy postępowaniu 

zgodnie z instrukcjami. 

  

 


