
Mitä tarvitsen,
että voin tehdä
itse
epoksitaidetta?
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Suojaa lattia

Lattia kannattaa suojata kunnollisella
paksulla muovilla. Epoksi valuu ja tippuu.
Lattialta se ei irtoa. Muovilta
epoksivalumat pystyy irrottamaan
helposti.

02



Pöydän suojaksi kannattaa laittaa
myös paksu muovi. Jos pöydän jalat
ovat lähellä työskentelypistettä /
reunaa, kannattaa nekin suojata hyvin.

Suojaa pöytä03



Tarkista, että pöytä
on tasainen joka
suunnassa
Tämä on todella tärkeää! Jos pöytä ja
tehtävä työ eivät ole vaakatasossa, niin
epoksi valuu silloin työn toiseen reunaan,
eli työn tulos on silloin toisesta reunasta
paksumpi ja toisesta ohuempi.
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Työn pohjaa voi karhentaa hiomalla, jos se on sileä/kiiltävä. Pohja on
hyvä myös maalata pohjan tartuntamaalilla. Olen käyttänyt myös
pelkästään akryylimaaleja. Maalaaminen on hyvä myös siinä
tapauksessa, kun haluat tehdä ohutta värillistä valua, silloin pohja ei jää
näkyviin. Esimerkiksi jos puiselle pohjalle tekee ohuen mustan valun,
voi vaalea puun kuvio jäädä helposti näkyviin. Silloin pohja kannattaa
ensin maalata mustaksi.

Työn pohjan esivalmistelu
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Työn takaosa kannattaa
teipata, näin epoksitippoja on
myöhemmin helpompi
irrottaa. Työn taakse
ulkoreunaan voi laittaa vaikka
maalariteippiä.
Jos haluat tehdä paksumpaa
valua, laita toinen teippikierros
työn reunaan kuvaan
osoittamalla tavalla, että teippi
jää pystysuunnassa. Teipin
yläreuna nousee 1-2 cm työn
yläreunan yli.

Työn teippaus06



Laita työ pienille muovisille korokkeille
(muovikupit, -kolmiot, tai jotain
muuta vastaava). Näin pois valuva
epoksi ei tartu työhön ja sen takaosa
on myöhemmin helpompi puhdistaa.

Korokkeet työlle
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Työn pohja ja
vatupassi

Kun olet laittanut työn pohjan
korokkeille, tarkista vielä, että työ on
varmasti tasaisesti vaakatasossa!
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Ennen valua puhdista pohja 91%
alkoholilla. Olen todennut, että myös
Sinin desinfioivat pikasiivousliinat,
jossa on 75% alkoholia, on todella
hyviä epoksin kanssa työskennellessä.
Niitä on helppo hankkia ja niillä
puhdistaa tehokkaasti kädet, välineet
sekä pöydälle tippuneen epoksin.
Niillä on myös helppo puhdistaa
muotteja.

Työn pohjan
puhdistus
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10
Muita välineitä, mitä tarvitset

Mukit. Muovimukit tai
pahvimukit. Riippuen työn
laajuudesta tarvitset eri kokoisia
mukeja epoksin sekoitusta
varten, sekä jokaiselle
käytettävälle värille erikseen.
Tikut. Kannattaa varata eri
kokoisia puutikkuja epoksin
sekoitusta sekä värien
sekoitusta varten.
Kaasupoltin. Mikä tahansa pieni
kaasupoltin sopii ilmakuplien
nopeaan polttamiseen.

Kuumailmapuhallin.
Pieniin töihin sopii
myös vanha
hiustenkuivain. Sillä
kuumennetaan
epoksia (varovasti!) ja
sekoitetaan värit sekä
tehdään haluttu kuvio.

Vaaka. Epoksi on
kaksikomponenttinen, A ja
B. Tarkista AINA, missä
suhteessa käytössäsi olevaa
epoksia täytyy mitata.
Mittauksessa kannattaa olla
tarkka! Jos A ja B
komponentit eivät ole
oikeassa suhteessa, aineen
kovettuminen ei tapahdu
niin kuin pitää.
Hanskat. Muovihanskat,
nitriitthanskat. Älä koske
epoksiin paljain käsiin!



         Ihania hetkiä
epoksitaiteen parissa!
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