
WERKEN MET POWERTEX
Powertex is meer dan zomaar een textielverharder. Powertex is een universeel medium voor alle diciplines 
in de kunst en hobby. In “no time” maak je een beeld, structuren in schilderijen of een decoratief object.

HOE TE GEBRUIKEN

Powertex altijd goed schudden voor gebruik. (op kamertemperatuur werkt fijner dan koud)
Dompel een stuk stof in Powertex. Gebruik hiervoor bij voorkeur natuurlijke materialen zoals katoen, wol, leer, 
papier, karton, zijde. Na het onderdompelen, verwijder je het overtollige product. Masseer Powertex goed en 
gelijkmatig in de stof. Breng de stof aan op een stevig frame, geraamte of draadfiguur en laat het drogen. 
Powertex droogt snel en wordt beinvloed door buitentemperatuur en vochtigheidsgraad. Daarom kan je de 
droogtijd met een haardroger aanzienlijk inkorten. Na uitharding sta je versteld van jouw eigen creatie.
Handige tip, smeer eerst uw handen in met een lekkere handcrème, dan kan je ze nadien sneller schoon krijgen 
met warm water en zeep. Handschoenen dragen kan altijd maar is niet noodzakelijk. 

 
NATUURLIJKE MATERIALEN
 
Powertex hecht aan alle materialen behalve plastiek. Bescherm daarom ook altijd jouw werkplek met plastiek. 
Je kan op allerhande materialen werken zoals glas, ijzer, stenen, beton, canvas, karton, gips, aardewerk enz. 
Gebruik om te verharden bij voorkeur natuurlijke absorberende materialen en stoffen. Wil je een zelfhardende 
klei maken? Meng dan Powertex met Stone Art.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN 
 
Powertex droogt keihard op. We raden aan om alle objecten door en door binen te laten uitharden. Je kan de 
objecten overschilderen met pigmenten en vernis of met acrylverf. Nadien is vernissen met Easy varnish aan te 
raden. Zo bescherm de de kleur en het kunstwerk extra. Nadien kunnen ze heel het jaar door in de tuin blijven.    
Bij hoge luchtvochtigheid temperaturen kan de stof terug wat zachter worden, bij koud weer wordt het dan 
weer keihard. Dat is nu eenmaal een van de eigenschappen van een thermoplast. In Powertex gedrenkte 
materialen zijn brandvertragend. In vloeibare vorm mag Powertex niet bevriezen. 
Eens uitgehard weerstaat Powertex aan temperaturen van -83 °C.

DIVERSE KLEUREN EN VERPAKKING
Powertex is verkrijgbaar in 11 kleuren en in verpakking van 500g, 1 kg en 5kg 
Probeer Powertex zeker in combinatie met Stone Art, Easy3Dflex, Sand&Balls, Stockinette, Paperdecoration, 
Powercolor, Bisters en Liquid Power. Kijk ook bij de modellen tutorials en de andere productbeschrijvingen. 

VEEL PLEZIER EN CREATIVITEIT

www.powertex.be


