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Ceramika z panią Asią
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temat: Ręce, które potrafią … DONICZKI Z BETONU / CEMENTU .
Bez gliny też się da stworzyć naczynie – donicę. Podaję ten sposób jako
ciekawostkę.

Doniczki z betonu – prosty sposób na oryginalne ozdoby
.Beton to doskonały materiał do formowania niewielkich przedmiotów.

Przygotuj:


worek wylewki betonowej;



dowolny olej, np. parafinowy, słonecznikowy;



rękawice ochronne;



dwie formy (jedna mniejsza, druga większa – pasująca kształtem do pierwszej);



wiaderko do mieszania betonu;



kielnię lub niewielką łopatkę;



niewielki, ciężki przedmiot w charakterze obciążnika (np. kamień).

Betonowe donice zrób to sam – tutorial krok po kroku
Skompletowałeś wszystkie niezbędne przedmioty, aby wykonać doniczki z betonu?
Zatem przystępujemy do pracy!
Krok 1. Dobierz formę
Żeby przygotować doniczki z betonu, potrzebne Ci będą wspomniane krok wyżej
dwie formy o różnej wielkości. Powinny mieć one zbliżony do siebie kształt, ale różnić
się wielkością. Idealnie, jeśli odstęp między mniejszą, a większą formą wynosi
minimum 5 cm. Jeśli zastanawiasz z czego wykonać formę, podpowiadamy, że
możliwości jest sporo. Możesz użyć do tego kartonowych pudełek, pojemników z
plastiku, szkła, a nawet stali nierdzewnej. Ogranicza Cię wyłącznie wyobraźnia.

Krok 2. Przygotuj wylewkę betonową
Przygotuj wiaderko, w którym sporządzisz masę betonową. Wsyp do niego masę
betonową i stopniowo dodawaj wodę, cały czas mieszając. Na opakowaniu
zakupionej wylewki znajdziesz informacje na temat proporcji, które powinieneś
zastosować podczas przygotowywania betonu. Trzymaj się tych wytycznych.

Krok 3. Posmaruj formy olejem
W tym kroku za pomocą oleju stwórz tłustą, śliską powłokę na powierzchni Twoich
form, które stykają się z betonem. Dzięki temu formy nie będą przywierać do betonu i
z łatwością wyjmiesz gotową donicę.

Krok 4. Czas na beton! Wlej go do formy
Włóż rękawice ochronne i bardzo uważnie i powoli wlewaj mieszankę betonu do
formy. Zadbaj o to, by masa równomiernie wypełniała spód Twojej formy.
Krok 5. Poczekaj na wyschnięcie. Teraz uzbrój się w cierpliwość i poczekaj do
wyschnięcia masy betonowej. Będzie to trwało około dwa dni, ale wszystko
zależy od gabarytów Twojej doniczki. Mniejsze elementy będą schły nieco
szybciej, większe będą potrzebować trochę więcej czasu.
Krok 6. Wielki finał – betonowe donice DIY gotowe!
Gdy będziesz mieć pewność, że beton jest całkowicie suchy, wyciągaj powoli swoje
formy. Rób to delikatnie i stopniowo. Nie przejmuj się, jeśli po wyjęciu na Twojej
doniczce zauważysz mało estetyczne nierówności. Bez problemu zniwelujesz je
drobnym papierem ściernym.
(źródło : castorama.pl)

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=ZEDCDgj2FrE
Doniczki z cementu.
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=NQSCXf865Rc

Stare kalosze też mogą posłużyć za formę do doniczek� �

Nieregularne kształty też ładnie wyglądają.
Beton i cement jest ciekawym materiałem do pracy. Warto przyjrzeć się tej
technice jeszcze bardziej.

