
 

 

C. HAFNER MOKUME-GANE       

Καηαζκευάζονηας  

ένα Δαχηυλίδι… 

 

12.   Έηζη ην εληππσζηαθό 

ζρέδην πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ εζσηεξηθή επη-

θάλεηα ηνπ δαρηπιηδηνύ, 

κεηαθέξεηαη ζηελ 

εμσηεξηθή. 

13.   Σώξα πιένλ 

αλνπηάηε θαη 

ζθπξειαηείηε 

αιιεπάιιεια… 

…κέρξη ην αληηθείκελν λα 

ηειεηνπνηεζεί. 

 

ΔΦΔΡΙΑΓΗ & ΙΑ Α.Δ.  
105 59  -  ΑΘΗΝΑ, ΑΡΙΣΔΙΓΟΤ 10 -12 

Σει.: 210 3233 574 - 210 3231 759  Fax: 210 32 27 269 

E-mail: sepher@otenet.gr 
 

 

Αθνινπζώληαο ηαθηηθή ζπρλώλ, επηκειώλ αλνπηήζεσλ θαη 

πξνζεθηηθώλ, ήπησλ κνξθνπνηήζεσλ πεξηνξίδνληαη νη  

θζνξέο. 

 

Καηά ηελ αλόπηεζε (πύξσκα) πξνζηαηεύεηε ην αληηθείκελν 

θαιύπηνληάο ην κε απνμεηδσηηθό FLUORON.  

 

ΜΔΣΑΛΛΑ:   Πνιύηηκα • Βαζηθά • ηξαηεγηθά 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΥΡΤΟ 

ΝΟΜΙΜΑΣΑ 

 

ΜΟΡΦΔ:   Αθαηέξγαζηα •Ηκηθαηεξγαζκέλα  

Κξάκαηα • Πξνθξάκαηα • Κνιιήζεηο • Άλνδνη 

Ηιεθηξόδηα • Υσλεπηήξηα • Κάςεο 

Φύιια αγηνγξαθίαο 

Mokume-Gane 

Kreativ (Γεκηνπξγηθά) 

 

Λνπηξά Δπηκεηαιιώζεσλ 

Γαιβαλνπιαζηηθή 

Υεκηθά 

πζθεπέο  

Απνμεηδσηηθά 

πιιηπάζκαηα 

 

 



           

Ωο αξρηθό πιηθό 
ρξεζηκνπνηείηε έλα  
κπαξάθη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 
7,5 x 8 x 40 mm, ην νπνίν 
είλαη αξθεηό γηα δύν κεηξίνπ 
κεγέζνπο δαρηπιίδηα ή έλα 
κεγαιύηεξν. 

 

 

1.   Αξρηθά εθαξκόδεηε ζθιεξή 

θόιιεζε αξγύξνπ (Cd - free) ζηα 

άθξα. Η δηαδηθαζία απηή 

πξνζθέξεη κεγαιύηεξε αζθάιεηα 

θαηά ηα επόκελα βήκαηα. 

 

2.  Καηόπηλ ζθπξε-

ιαηήζηε ειαθξά, 

πξώηα ηελ κνλόρξσκε 

πιεπξά θαη έπεηηα ηελ 

πνιύρξσκε.  

Αλνπηάηε ζπρλά ην αληηθείκελν, επηκειώο, θαη ην 

ζβήλεηε ζε λεξό.

 

 

 

3.   Σθπξειαηήζηε επίζεο 

θαη ηηο αθκέο, κέρξη λα 

ζηξνγγπιέςνπλ. Μελ 

μερλάηε λα αλνπηάηε 

ζε ελδηάκεζα 

δηαζηήκαηα. 

 
4.  Τώξα ηξαβήμηε κε 

πξνζνρή κέζα από 

θύιηλδξν ζπξκάησλ, 

ώζηε λα πάξεη ηε κνξθή 

ξάβδνπ κήθνπο 60 mm  

(1 θαξδύ δαρηπιίδη) ή 

120mm (2 κηθξά). 

 

5.   Σθπξειαηήζηε ηε ξάβδν, 

ώζηε λα γίλεη πην ζηξνγγπιή 

(αλνπηάηε θαηά δηαζηήκαηα)  

      

 θαη  

ζπζηξέςηε ηελ, κηζή 

έσο κία ζηξνθή 

γύξσ από ηνλ άμνλα 

ηεο. 

 

6.   Όζν πεξηζζόηεξν 

ζπζηξέςεηε ηε ξάβδν, 

ηόζν εληππσζηαθό-

ηεξν ην απνηέιεζκα. 

7.   Σθπξειαηήζηε ηε 

ξάβδν, ώζηε λα γίλεη 

επίπεδε θαη αλνίμηε 

θνληά ζηα άθξα δύν 

παξάιιειεο 

δηακπεξείο ηξύπεο. 

Χξεζηκνπνηώληαο ηε 

ζέγα, δεκηνπξγήζηε 

ηνκή κεηαμύ ησλ 

ζεκείσλ απηώλ. Εάλ 

απηό ζαο είλαη δύζθνιν, 

ηόηε αλνίμηε 

πεξηζζόηεξεο ηξύπεο 

θαηά ην κήθνο ηεο 

δηαδξνκήο ηεο ζέγαο. 

8.   Αλνίμηε 

πξνζεθηηθά ην 

αληηθείκελν, αλν-

πηώληαο ελδηά-

κεζα θαη θόςηε 

ηελ πεξίζζεηα 

από ηηο άθξεο. 

11.    Γπξίζηε αλάπνδα ην 

δαθηύιην θαη ζπλερίζηε 

λα ηνπ δίλεηε κνξθή 

πάλσ ζηε κήηξα. 

10.   Σρεκαηίδνληαο ην 

δαρηπιίδη, ην πιηθό 

παίξλεη αξρηθά θσληθή 

κνξθή ζηε κήηξα 

θνίιαλζεο, ελώ ζηε 

ζπλέρεηα θξνληίζηε λα 

γίλεη ζηαδηαθά 

επίπεδν. 

9.   Σθπξειαηήζηε κέρξη λα 

πάξεη κηα πξώηε κνξθή 

δαρηπιηδηνύ. Δώζηε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηα αθξηαλά ζεκεία 

πνπ είραηε ηξππήζεη, θαζώο 

απηά δέρνληαη ηε κεγαιύηεξε 

πίεζε. Σε πεξίπησζε πνπ 

θάπνηα ξσγκή παξνπζηαζηεί, 

ζθξαγίζηε κε ζθιεξή 

θόιιεζε αξγύξνπ (Cd - free). 
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