
     “Het kleurrijk vormgeven
van klei is heel gemakkelijk 
     met glazuren en engoben.”

z�n�e�i�k g�i�p�n� 
a�n�a�e� 
e� v�r�e�

met een harde kwast de eerste laag 

aan op de stof- en vetvrije scherven. 

Ondanks verschillende consistentie 

is elk glazuur passend ingesteld. 

Breng na het drogen de tweede 

laag aan, afhankelijk van de dikte 

eventueel nog een derde laag. 

Het glazuur zal snel greepvast 

zijn om het geglaceerde keramiek 

zonder problemen naar de oven te 

verplaatsen. Laat het glazuur voor 

het branden goed drogen (optimaal 

is één dag). Voor bijna alle BOTZ 

vloeibare glazuren ligt de ideale 

temperatuur voor het branden 

bij 1050°C. Met een doorwarmtijd 

van tien à twintig minuten branden 

de glazuren vlakker uit en kunnen 

talrijke effecten worden versterkt.

Daarbij is met name zinnelijk 

grijpen, aanraken en vormen be-

langrijk voor het basisbegrip van 

materie en ruimte. De plastische 

grondstof klei lijkt daarvoor ide-

aal. Klei is natuurlijk, voordelig 

en gemakkelijk te bewerken door 

kinderen en volwassenen. Ook de 

kleurrijke vormgeving is met glazu-

ren en engoben heel gemakkelijk: 

de glazuren kunnen gemakkelijk 

met de kwast worden opgebracht en 

blijven goed vastzitten aan het voor-

werp. Terwijl poederglazuren door 

optredende fi jne stof de ademha-

lingswegen kunnen aantasten, zijn 

de glazuren van BOTZ vloeibaar en 

veroorzaken ze dus geen stof.

VERWERKING

BOTZ vloeibare glazuren zijn 

verkrijgbaar in potten met verschil-

lende (vul)inhoud en zijn gebruiks-

klaar. De glazuren hebben een grote 

opbrengst. Meng ze goed en breng 

klei is
natuurlijk, voordelig

en gemakkelijk
te bewerken.

In een tijd die steeds meer door virtuele ervaringen 
aan de computer wordt bepaald en de communicatie 
al onder schoolkinderen veelal via het internet 
plaatsvindt, wordt het omgaan met eigen creativiteit 
steeds minder vanzelfsprekend. 

Het belang van

    Ga creatief 
aan de slag!
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Voor het opbrengen van uw glazuren kunt 

u het beste een harde kwast gebruiken. 

Wanneer u het glazuur een keertje wilt 

dompelen of gieten, kunt u deze met 

circa 25% water verdunnen.

D�m�e�e� 
o� g�e�e�

Vloeibare glazuren worden veel in het onderwijs gebruikt voor 

aardewerk dat tussen 1020 en 1100°C wordt gebrand. Als het keramiek bij 

relatief lage temperatuur gebakken wordt, wordt het weliswaar niet geheel bestendig, maar 

laat het een grote bandbreedte aan kleuren, effecten en veel vormgevingsmogelijkheden toe. 

Ventileren
TIJDENS HET BRANDEN MOET DE 

RUIMTE GOED WORDEN GEVENTILEERD. 

AFGEWERKTE GASSEN VAN DE OVEN 

MOETEN DIRECT NAAR BUITEN 

WORDEN AFGEVOERD.

L�T 
O�! Breng Transparant van BOTZ 

altijd zeer dun met een zachte 
kwast op, anders ontstaat er 
een melkachtige laag. 

Transparant

Kleuren mengen
met glazuren

Vloeibare
glazuren

Het in elkaar strijken van 
glazuren in verschillende 
kleuren werkt zo: op een 
gekartelde spatel een kleur 
zo gelijkmatig mogelijk overal 
op de keramiek opbrengen. 
Vervolgens worden er nat in 
nat één of meerdere andere 
kleuren als slierten in ge-
streken doordat men het 
penseel met een andere 
glazuur langzaam op de snel 
draaiende keramiek laat zakken 
en er daardoor voorzichtig 
de andere kleur instrijkt.

Glazuur BOTZ 200 ml
791.010 en verder

Glazuur BOTZ 800 ml
791.018 en verder

Tamponeerkwast
077.036 t/m 077.039 Geschikt voor spatwerk 
en sjabloneren. Doos à 12 stuks.

KIJK OP HEUTINK.NL BIJ AANVERWANTE 
PRODUCTEN VOOR MEER KLEUREN 
& TOEBEHOREN.

Vloeibaar
Engoben is vloeibare, gekleurde 
klei en is ideaal voor voordelige 
en eenvoudige vormgeving 
in stralende kleuren. Wordt 
opgebracht op leerharde, 
gedroogde of geschroeide klei. 

Glazuur BOTZ Pro
Geeft stralende kleuren en glinsterende 

glas-optiek op bijvoorbeeld tafelgoed.

Indien 
een glazuur voor 

langere tijd openstaat 
en indroogt: alleen 
een beetje water 

toevoegen en goed 
doorroeren.

tip
Anti-indroog-

Engobeset   

Glitterglazuren

S�e�n�o�d 

Vloeibare steengoedglazuren met een bijzonder kleurige optiek en 

hoogste oppervlaktekwaliteit. Onverdund 2-3 keer opbrengen, het glazuur 

zal niet afl open. De ideale brandtemperatuur ligt bij 1250°C en 30 minuten 

doorwarmtijd. Standvlakken niet glazuren, voorwerpen niet op triangels 

plaatsen. Laat zich uitstekend mengen en combineren. Vanwege de absolute 

dichtheid en de buitengewoon hoge resistentie tegen chemische en 

mechanische invloeden zijn BOTZ steengoedglazuren uitstekend 

geschikt voor eet- en drinkserviezen en vazen.geschikt voor eet- en drinkserviezen en vazen.

Vloeibare steengoedglazuren met een bijzonder kleurige optiek en 

Glazuur BOTZ steengoed
798.700 t/m 798.990 200 ml | 798.708 t/m 798.998 800 ml

Engobeset BOTZ
790.400 10-delige Engobeset 
voor keramiekbewerking. 
6 fl acons, 1 adapter en 3 naalden.

Glazuur BOTZ glimmer 791.310 en verder

Glazuur BOTZ Pro 793.000 en verder

Ook
alle losse 
kleuren 
verkrijg-

baar

kunnen rondom worden geglazuurd 
en zonder afstandshouder op de oven-
plaat worden gelegd en gebrand. Ideaal 
voor sieraden, hangers en dergelijke. 
Verkrijgbaar in 200 en 800 ml blikken.
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De veelzijdigheid 
van BOTZ PLUS
>  …VERHOOGT DE EFFECTEN VAN 

DE STEENGOEDGLAZUREN.

> …KAN HET SMELTPUNT MET WEL 

100 GRADEN VERLAGEN, MITS 

HET VOLLEDIG OVER DE GLAZUUR-

LAAG OPGEBRACHT WORDT.

> …GEEFT EEN FRAAIE CRAQUELÉ-

GLAZUUR, WANNEER HET PUUR OP 

STEENGOEDKLEI WORDT OPGEBRACHT 

EN GEBAKKEN BIJ CA. 1050°C.

BOT� G�A�URE�
We leveren het complete 
BOTZ assortiment!

De kant-en-klare kwastglazuren van 

BOTZ zijn na kort doorroeren direct in 

1 tot 3 lagen aan te brengen met een 

glazuurpenseel op de stof- en vetvrije 

biscuit gebakken klei. De kleurrijke lijn 

van glazuren van BOTZ bevat effen 

gekleurde, transparante, craquelé en 

effectglazuren. Alle BOTZ glazuren zijn 

loodvrij en vrij van gevaarlijke stoffen.

de PENSTREEKtechniek

de MARMER-
   techniek

1. Er worden verschillende 
glazuren met de kwast 
gelijkmatig naast elkaar 
aangebracht of ten dele 
door elkaar heen getrokken.

2. Met een staafje of een naald, 
afhankelijk van de gewenste 
streepdikte, worden de 
glazuren vervolgens, nog 
in vloeibare toestand, door 
elkaar heen getrokken.

1. Er worden verschillende 
kleuren licht verdund en 
onregelmatig naast elkaar 
en in elkaar druppelgewijs 
aangebracht.

2. Vervolgens wordt er in 
verschillende richtingen 
gezwenkt of voorzichtig 
geschud, totdat de kleuren 
naar wens min of meer 
sterk marmerachtig door 
elkaar heen lopen.

Meer 
weten?

Kijk op onze 
website

Werken met
     meerdere kleuren

BOTZ PLUS effect glazuur
790.200 200 ml

790.208 800 ml

Ovens en 
afzuigsystemen

Jarenlange ervaring met het bouwen 
van ovens is de basis geweest voor de 

ontwikkeling van de MOJO-KMK-
energyline-K oven. Een oerdegelijke 

Nederlandse oven van super kwaliteit. 
Het beste van de markt samengevoegd 

in onze eigen keramiekovenlijn!

MAAK HARD GEWORDEN KLEI WEER ZACHT DOOR ER WATER 

AAN TOE TE VOEGEN OF DOOR DE HARDE KLEI TE VERPULVEREN. 

LET WEL OP DAT DIT MEESTAL DE KWALITEIT VAN DE KLEI NIET 

TEN GOEDE KOMT. HET BESTE IS DUS ER VOOR TE ZORGEN DAT 

DE KLEI NIET KAN UITDROGEN.De ideale
temperatuur
voor klei

Klei kan niet tegen vorst. Leg klei 

dus altijd op een plek waar 

de temperatuur altijd boven 

de 0 graden blijft en zorg dat 

de klei afgesloten, zonder verpakkings-

gaten en luchtvrij verpakt wordt. 

KMK 70/3 Energyline 
inclusief TC44 regelaar 

Keramiekoven 046.085

Super kwaliteit professionele keramiek-
oven met een maximale temperatuur van 
1280°C. Met Kanthal elementen in groef. 
Voorbereid voor Clean Air afzuigsysteem.

BENIEUWD NAAR ALLE SPECIFICATIES? 
U VINDT ZE OP HEUTINK.NL

Afzuigsysteem Clean Air 
046.090

Afzuiginstallatie om schadelijke 

dampen die vrijkomen tijdens 

de stook af te zuigen. De Clean Air 

kan op een deuroven en op een 

bovenlader worden geplaatst. 

Compleet met slangen, verbindings-

stukken en koppelingen. Geschikt 

voor de keramiekovens 70, 130 

en 200.

12 maanden garantie

Kijk voor meer 
uitvoeringen van de 

Energyline oven en de 
beschikbare accessoires 
op heutink.nl of vraag uw 

adviseur om advies.

TIP!

TIP!

Klei
hard geworden?
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