Werken met textielverharder Paverpol (Pretex, Polytex of Powertex)
site Paverpol demo video Paverpol
Materiaal: Paverpol is een kwaliteitsproduct ontworpen- en
in gebruik bij beeldend kunstenaars. Deze milieuvriendelijke
sneldrogende decoratie- en textielverharder is op waterbasis.
Het materiaal leent zich perfect voor het vervaardigen van de
meest uiteenlopende kunstwerken. Paverpol is te combineren met vele materialen, zoals o.a. zijde,
ongeverfd leer,steen, beton,gips, aardewerk, styropor, hout, zelfhardende klei, papier, op canvas
schildersdoek etc.
Drogen: Een prettige eigenschap van Paverpol is zijn snelle droging. Daardoor is het mogelijk om in één
dag een object te maken. Verwarmen door bijvoorbeeld een haarföhn, versnelt de droogtijd
Kleur: Paverpol droogt volledig transparant op. Gekleurde textiel, eventueel met dessin blijft zijn
oorspronkelijke uitstraling behouden. Hierdoor wordt het vaak gebruikt om bijvoorbeeld kinderkleertjes of
andere stoffen met herinnering te verharden waarbij de originele kleur en motiefjes behouden worden.
Naast de Paverpol transparant zijn ook Paverpol loodkleur, zwart en brons verkrijgbaar.
Door kleurpoeder (Pavercolor) aan Paverpol transparant toe te voegen, kan Paverpol gekleurd worden
zonder de droogtijd te vertragen. Pavercolor is inmiddels in 27 kleuren leverbaar. De kleuren zijn
onderling vermengbaar zodat er, vele kleurtinten gemaakt kunnen worden.
Probeer ook eens te experimenteren met toevoeging van verf (acryl of plakkaat), inkt of ecoline.
Gebruiksaanwijzing: Giet Paverpol in een bakje. Drenk, bijvoorbeeld een lap stof (bij voorkeur goed
absorberende stof) in de Paverpol. Wring de lap goed uit en drapeer of vorm de lap naar wens en laat het
drogen. Verwarmen door een föhn, of radiator versnelt de droogtijd. Om stevigheid te garanderen is het
handig om gedrenkte lappen te laten overlappen of om een bestaande kern heen te werken. (Denk aan
ijzerwerk, hout, stevig en houdbaar kosteloos materiaal….)
Verwerken: Na droging kunt u Paverpol ook beschilderen met acryl- of olieverf. Reeds beschilderde en
met Paverpol behandelde voorwerpen moeten nog 1 tot 2 weken uitharden. De voorwerpen worden
absoluut keihard! Gereedschap en handen reinigen met warm water. Uitgeharde Paverpol is uitsluitend
mechanisch verwijderbaar!
Let op: Pas op voor uw kleding. (draag liefst oude kleren of een schort. Bij ongewenste vlekken meteen
uitspoelen.
Paverpol dient vorstvrij te worden bewaard, minimale verwerkingstemperatuur bedraagt
5° Celsius. Paverpol mag tot 130° Celsius verwarmd worden.
Zelf experimenteren met Paverpol leidt tot verrassende- en verrassend veel resultaten!
Paverpol is verkrijgbaar in 1,5 en 10 liter verpakking.

Alternatief:
Goedkoop alternatief om textiel te verharden is glutofix of behanglijm. Dit werkt als
verharder heel plezierig maar wel minder hard en duurzaam. De werken zijn niet
langdurig buiten te zetten. Het is dan ook een stuk goedkoper.
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