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Navodila za uporabo glazur Botz 
	
Tekoče	glazure	Botz	so	na	voljo	v	kozarčkih	po	200	ml	ali	po	800	ml	
in	so	pripravljene	za	takojšnjo	uporabo.	So	visoko	koncentrirane:	800	
ml	tekoče	glazure	je	enakovredno	1,4	kg	glazure	v	prahu,	zmešane	z	
vodo.		
	

Uporaba 
	
Glazuro	 dobro	 premešajte	 in	 prvo	 plast	 nanesite	 na	 čisto	 biskvitno	
žganje,	 na	 katerem	 ni	 prahu.	 Najbolje	 je	 uporabiti	 čopič	 s	 čvrstimi	
vlakni.	Drugo	plast	 glazure	nanesite	po	 tem,	ko	 se	prva	plast	dobro	
posuši.	 Lahko	 nanesete	 tudi	 tretjo	 plast,	 odvisno	 od	 debeline	 prvih	
dveh	 plasti.	 Nanešena	 glazura	 se	 posuši	 dokaj	 hitro	 in	 svoj	 izdelek	
lahko	 daste	 v	 peč	 takoj.	 Kljub	 temu	 priporočamo,	 da	 za	 najboljše	
rezultate	 pred	 žganjem	 počakate	 24	 ur.	 Idealna	 temperatura	 za	
skoraj	vse	Botz	glazure	je	1050	ᵒC.		
	
Vse	 glazure	 Botz	 so	 nestrupene,	 ne	 vsebujejo	 svinca	 in	 nevarnih	
snovi	 nad	 količinami,	 ki	 jih	 predpisujejo	 regulative	 o	 nevarnih	
snoveh.	
	
Veliko	glazur	Botz	lahko	uporabite	za	barvanje	izdelkov,	namenjenih	
splošni	komercialni	uporabi	(krožnikov,	skled,	šalčk,	ploščic	...).	
	

Vrste barv Botz: 
	

Engobe	
	
Engobe	so	na	voljo	v	kozačkih	po	200	ml	in	po	800	ml.	Nanesete	jih	
lahko	na	dobro	posušen	 izdelek	ali	na	biskvitno	 žganje.	Vse	engobe	
lahko	 mešate	 med	 seboj.	 Prav	 tako	 jih	 lahko	 mešate	 s	 svetlečimi	
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glazurami.	Engobe	lahko	uporabite	tudi	za	izdelovanje	ulitkov:	vlijte	
jih	v	model,	počakajte,	da	se	posušijo,	nato	pa	jih	zapecite	na	1050	ᵒC.	
	

Podglazurne barve Unidekor	
	
Linija	barv	Unidekor	je	na	voljo	v	lončkih	po	30	ml	in	po	200	ml	in	jih	
lahko	 žgete	 na	 temperaturah	 od	 1000	 ᵒC	 do	 1250	 ᵒC.	 Lahko	 jih	
uporabljate	za	najrazličnejše	namene:	
-	 kamenine:	 večina	 barv	 Unidekor	 razvije	 živahno	 intenziteto	 pri	
temperaturah	nad	1220	ᵒC;	
-	porcelan:	nanesite	dovolj	barve	in	žgite	najmanj	na	1200	ᵒC;	
-	majolika:	barve	Unidekor	nanesite	na	posušeno	glazuro;	
-	podglazure:	barve	Unidekor	so	idealne	za	dekoracijo	podglaziranih	
izdelkov	in	ploščic	po	prvem	žganju;	
-	relief:	barve	Unidekor	so	odličen	nadomestek	za	manganov	dioksid,	
ki	je	zdravju	škodljiv.	
	

Transparentne glazure	
	
Transparentne	 glazure	 nanašajte	 v	 tankih	 slojih,	 saj	 boste	 v	
nasprotnem	primeru	dobili	neželeni	'mlečni'	efekt.		
	

Razpokane (crackle) glazure	
	
Razpokane	glazure	nanašajte	v	tankih	slojih	(1–2	x).	Žgite	na	1050	ᵒC.	
Ko	 se	 izdelek	 posuši,	 razpoke	 poudarite	 tako,	 da	 jih	 pobarvate	 s	
črnilom	ali	z	močnim	čajem.		
	

Mat glazure	
	
Mat	glazure	(9487–9491)	 lahko	dobro	mešate	 in	svetlite	z	belo	mat	
glazuro	9107.	
	

Svetleče glazure	
	
Glazuro	dobro	premešajte	in	prvo	plast	nanesite	na	biskvitno	žganje.	
Ko	se	prva	plast	posuši,	nanesite	drugo	(in	nato	po	potrebi	tretjo).	Ko	
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je	nanešena	glazura	suha,	 jo	obrišite	z	rahlo	vlažno	krpo	(najbolje	z	
gibi	v	krogih).	Na	ta	način	boste	dobili	svetleči	efekt.	Te	glazure	lahko	
žgete	 na	 temperaturah	 od	 900	 ᵒC	 do	 1060	 ᵒC.	 Svetleči	 efekt	 še	
posebej	pride	do	izraza	pri	900	ᵒC.	Z	nanosom	transparentne	glazure	
boste	 ustvarili	 živahne	 sijoče	 barve.	 Vse	 svetleče	 glazure	 lahko	
mešate	med	seboj.	
	

Visokotemperaturne glazure	
	
Glazure	za	kamenine	so	na	voljo	v	kozarčkih	po	200	ml	in	po	800	ml.	
Nanesite	 jih	 2–3	 x	 brez	 redčenja.	 Glazure	 ne	 tečejo.	 Idealna	
temperatura	žganja	je	1250	ᵒC	s	30	minutnim	žganjem.	
	

Pomembno! 
	
Med	 žganjem	 prostor,	 v	 katerem	 imate	 peč,	 dobro	 zračite.	 Hlape	 iz	
peči	morate	usmeriti	neposredno	 iz	prostora.	Med	žganjem	ne	pijte	
in	ne	jejte	ter	ne	kadite.	Glazure	hranite	izven	dosega	otrok.		
	
Prav	tako	vam	svetujemo,	da	ne	uporabljate	mat,	močnih	metalnih	ali	
razpokanih	glazur	za	posode,	ki	se	uporabljajo	za	prehrano,	saj	se	v	
njih	 lahko	 namnožijo	 bakterije	 oz.	 lahko	 vplivajo	 na	 okus	 hrane	 ali	
pijače.	 Dobro	 je,	 da	 se	 poglazirani	 izdelki	 za	 gospodinjske	 namene	
žgejo	najmanj	na	1050	ᵒC.	
	
Če	 se	 želite	 naučiti	 sestavljati	 svoje	 unikatne	 glazure,	 potem	
priporočamo	naš	 tečaj	Priprava	 glazur.	Več	o	njem	 izveste	na	naši	
spletni	strani:	www.glinca.si/tecaji	
	
	
	
	
	

	


