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Vejledning
Separator og fiberpapir
Nedenfor er en en kort gennemgang af alle de typer separator og fiberpapir som vi fører. For mere
information om de enkelte produkter se anlaglas.com.
Ved tvivl eller spørgsmål om hvad der er det rigtige valg, så er I mere end velkommen til at kontakte os og få
en snak om mulighederne.
Generel information om separator og fiberpapir
Du bør kun blande den mængde separator op, som du har brug for. Men har du noget opblandet separator
tilovers, så kan det holde sig i en periode så længe det opbevares i en lufttæt beholder. Indtørret separator
kan blandes op igen med mere vand.
Efter fusing skal separatoren på ovnpladen fornys.
Ved slumping, skal separatoren på formen børstes af en gang i mellem og fornyes efter behov.
Separatoren bruges også på vermit-formplade. Se separat vejledning.
Vi anbefaler at man bruger en stor blød pensel som Hake penslen til at male separator på med.
Multi-separator pulver (3565100). Anvendes til ovnplader og til påsmøring af forme. Blandingsforhold: 5
dele vand til 1 del separator. Pensles på med en Hake pensel (speciel pensel til formålet, af meget bløde
naturhår). Herefter tørrer formen ved stuetemperatur et døgn eller i ovn ved 250.
Grå Profi separator (3565030). Bruges kun tør. Bør fornyes, hvis den har været anvendt ved fusingtemperatur. Kan anvendes i op til 2 cm tykt lag, f.eks. til at lave struktur på glassets bagside. Bør ikke bruges
over 850°C
Bullseye separator (3565050). Er en lyserød finkornet separator, som købes i en spand på 2,3 kg. Bør
pensles på i min 3 tynde lag, lad gerne lagende tørrer mellem hver pensling. Blandes med vand 1:5.
Hotline Primo Primer (3565200). det er en meget finkornet, blå separator, som især er god til støbeforme.
Blandes med 5 dele vand og påføres 4-5 gange. Husk at røre i separatoren mellem hver lag. Lad tørre
mellem hvert lag, med f.eks. en hårtørrer.
Hotline Hi – Fire (3565005), er en lyserød finkornet separator, som købes i en 2,3 kg bøtte. Bør pensles på i
min 3 tynde lag, lad gerne lagende tørrer mellem hver pensling. Blandes med vand 1:5.
Standard fiberpapir. Lagerføres i 0,5, 1, 2 og 3 mm. tykkelse. Fiberpapir skal altid udbrændes inden brug.
Kør op til 800 ºC og sluk for ovnen. Husk udluftning. Der er forskel på fiberpapirets struktur, det er mere glat
på den ene side. Det er muligt at bruge begge sider, vælg den side, som passer til den struktur du ønsker.
Man kan drysse tør separator (Multi, Bullseye, Hotline) ud på filberpapiret i ovnen og herefter glatte det fint
ud, det giver en meget flot bagside. Igen skal separatoren fornyes efter hver fusing. Det er muligt at lave
hulrum i glasset med fiberpapir.
BULLSEYE ThinFire separatorpapir (3550800). Papiret giver en særlig glat bagside. Det er utroligt let at
bruge. Du skal regne med at kunne bruge det 1 gang. Det er vigtigt at det bruges med skriftsiden nedad.
Efter brændingen er papiret blevet til pulver. Se separat vejledning.
Papyros separatorpapir (3550503). Giver en særligt glat bagside som det kendes fra Thin Fire. Papiret kan
bruges 2-3 gange så længe det ikke perforeres eks. når glasset løftes fra papiret. Papiret holder sin form og
når det er brugt færdig kan det foldes forsigtig sammen med en paletkniv eller lignende og smides ud.
SILIKAT fiberfri papir (9900901). Bruges som standard fiberpapir. Papiret differentierer sig fra det alm.
fiberpapir ved at være fri af fiber. Efter udbrænding ved ca. 800 ºC krymper papiret (ca. 5%). Det er muligt at
bruge papiret til at lave hulrum i glas.

Silikatex Thermodug (3550201). Er en vævet dug, der kan bruges mange gange. Udbrændes før det tages
i brug, da det krymper. Brændes op til 800 ºC første gang. Der bruges separator sammen med thermodugen,
ligesom med almindeligt fiberpapir. Thermodugen er en meget langtidsholdbar løsning. Det er muligt at
bruge dugen til at lave hulrum i glas – husk også separator her.
Separator-S er til metalforme (3565025). Specielt velegnet til metalforme. Utrolig drøj i brug da
separatoren kan holde til mange brændinger.
Separatorspray (3565099) Kan bruges på alle overflader inkl. metalforme. Det anbefales især at bruge en
spray når man arbejder med Color de Verre forme eller andre former med mange detaljer. Separatoren kan
som regel holde til flere brændinger.
Separatorspeay (3565102). Dette er luksusudgaven af den klassiske separatorspray. Selve teknikken er
den samme men denne separator holder endnu bedre og det kan forventes man kan brænde med den
mange gange.
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