
Rusty Powder is available in 50ml / 95g and 230ml / 455g

Instructies voor 3D werk:

Kies bij voorkeur voor een lichte kleur Powertex zoals 
Ivoor, Gele Oker, Terracotta of Rood. Of meng Ivoor met 
de gekozen kleur Powertex. Hiernaast is gekozen voor 
Powertex Blauw gemengd met Ivoor. Smeer het object 
volledig in met een laagje Powertex naar keuze en laat 
drogen. Maak ondertussen in een beker een spatelbaar 
papje aan met Powertex +3D Sand. Voeg er tussen 10 
en 25% Rusty Poeder aan toe tot een muis-grijze kleur. 
Voeg er een scheutje keuken azijn en een scheutje wa-
ter aan toe en meng het weer. Breng een laag van deze 
pasta aan met een penseel of paletmes op het te de-
coreren object. Voor verschillende kleureffecten kan je 
ook een beetje van het poeder op de nog natte pasta 
strooien, wrijf deze telkens in de klei. Hoe meer rusty 
Powder, hoe donkerder het resultaat. Hoe meer azijn, 
hoe donkerder het resultaat. Vul een spray flesje met 
water en max 50% azijn en bevochtig daarmee regel-
matig het object. (Meer azijn geeft sneller en donkerder 
roest effect) Opgelet: wanneer u de roest objecten bui-
ten plaatst kan de ondergrond ook beginnen roesten 
door de zure regen die erop valt.

Instructies voor gebruik in schilderijen:

Kies zoals hierboven beschreven voor een lichte kleur 
Powertex of Easy Structure. Smeer het canvas in met 
een laagje Powertex naar keuze. Laat drogen. Of kies 
voor een oud doek en maak een “makeover”. 
Zo zit er al wat basis kleur op uw doek. Giet een beet-
je Powertex uit op het doek, meng het Rusty Powder 
met paletmes en spreidt open. Maak zoals hierboven 
beschreven een papje aan met Powertex en 3D Sand+ 
Rusty Powder en breng het aan met paletmes. Of kies  
voor Easystructure met het rusty Powder. Voeg een be-
tje water en azijn aan het mengsel toe. Strooi nog wat 
extra poeder waar een donkerder effect gewenst is en 
druk het poeder aan. Meng een beetje azijn met water 
in een spray flesje (max. 50% azijn). Bevochtig hiermee 
overvloedig het doek en herhaal een aantal keer. Er 
mag een flinke plas water op staan. Laat het minimaal 
24 uur drogen. Indien niet voldoende roest effect, spuit 
dan terug meer water en azijn over het geheel. Werk 
indien nodig verder af met andere kleuren Powertex 
of acrylverf. Eens de oxidatie voltooid is, roest het niet 
meer verder.  
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