easyetch

Etching Cream Instructions

For etching designs onto Glass, Ceramic Glazes, Marble, Slate & Mirrors
ALWAYS USE PROTECTIVE GLOVES, APRON & GOGGLES

1

Ensure items to be etched are clean and free from grease.

2

Using A Vinyl Cutter
With a vinyl cutter, eg. Silhouette Cameo, cut your design onto an A4 Etch Stencil Sheet. Remove the areas to be etched from
the design using a burnishing tool. Apply a transfer sheet to the design and peel back. This will remove the design from the
backing paper of the stencil sheet. Apply the graphic on the transfer sheet to your project. Press down firmly and then gently
peel back the transfer sheet on itself to remove it.
Using A Scalpel
Cut your design onto an A4 Etch Stencil Sheet using a scalpel. Remove the areas to be etched from the design using a
burnishing tool. Apply a transfer sheet to the design and peel back. This will remove the design from the backing paper of the
stencil sheet. Apply the graphic on the transfer sheet to your project. Press down firmly and then gently peel back the transfer
sheet on itself to remove it. Alternatively if your design is relatively simple apply A4 Etch Stencil Sheet to surface first, then cut in
place using a scalpel with a stainless steel blade, being careful not to scratch the surface.

3

Ensure stencil is firmly in place and there are no lifting edges. Remember etching is permanent. If the stencil is not
correctly in place the Etching Cream can seep under the stencil.

4

Stir well before use. Cover with a heavy coat of the Etching Cream. Use a squeegee to ensure all parts of the design are
covered.

5

Wait 15 minutes.

6

Using squeegee, remove the Etching Cream and return to the bottle as this can be reused.

7

Flush with water to remove any residual cream.

8

Remove your stencil underwater to avoid cream getting on non-etched surface.

Storage & Safety
Store at room temperature.
Use in a well ventilated area.
Keep out of reach of children.
Use protective gloves, apron and goggles.
Avoid contact with skin and eyes.
In the event of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
Avoid ingestion. If swallowed drink large quantities of water followed by milk. Do not induce
vomiting. Get prompt medical attention.

Warning
R21 Harmful in contact
with skin
R22 Harmful if swallowed
R36 Irritating to eyes
R38 Irritating to skin

INGREDIENTS: Active ingredient 20% Ammonium Bifluoride. Inert ingredients 80%

Manufactured For Easy Etch
Bromborough, Wirral, CH62 3PT, UK
www.easyetch.co.uk
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Instruktioner för etscreme

För etsning på glas, keramiska glasyrer, marmor, skiffer & speglar
ANVÄND ALLTID SKYDDANDE HANDSKAR, FÖRKLÄDE OCH GLASÖGON

1

Försäkra dig om att sakerna som ska etsas är rena och fettfria

2

Använda vinylskärare
Om du använder en vinylskärare som t.ex. Silhouette Cameo: Skär ut din design på ett A4 Etch Stencilark.
Ta bort de delarna som ska etsas från designen med hjälp av rensverktyget.
Applicera ett överföringsark till designen och dra bort. Detta kommer ta bort designen från baksidespappret på stencilarket.
Applicera designen från överföringsarket (bäraren) till ditt projekt Tryck ner ordentligt och ta försiktigt bort överföringsarket.
Använda skalpell
Skär ut din design på ett A4 Etch Stencilark med en skalpell. Ta bort de delarna som skall etsas med hjälp av rensverktyget.
Applicera ett överföringsark på designen och dra bort. Detta kommer ta bort designen från baksidespappret på stencilarket.
Applicera designen från överföringsarket (bäraren) till ditt projekt Tryck ner ordentligt och ta försiktigt bort överföringsarket.
Alternativt kan du, om din design är relativt enkel, applicera A4 Etch Stencilark på ytan först, sen skära på plats med en
skalpell med ett blad av rostfritt stål. Var försiktig så du inte skrapar upp ytan.

3

Se till att stencilen sitter ordentligt fast och det inte är några lösa kanter. Kom ihåg att etsningen är permanent. Om
inte stencilen sitter ordentligt fast kan cremen hamna under stencilen.

4

Skaka burken ordentligt. Täck med ett tjockt lager etscreme . Använd en skrapa för att försäkra dig om att alla delar av
designen är täckta.

5

Vänta 15 minuter

6

Använd skrapan för att ta bort etscremen och ha tillbaka den i burken då den kan användas igen.

7

Spola med vatten för att få bort resterande creme.

8

Ta bort stencilen under vatten för att undvika att det kommer creme på yta som inte ska etsas.

Lagring och säkerhet
Förvaras vid rumstemperatur.
Används i ett väl ventilerat rum.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Använd skyddande handskar, förkläde och glasögon.
Undvik kontakt med hud och ögon.
Om du skulle få medlet i ögonen, skölj omedelbart med stora mängder vatten och sök läkarvård.
Undvik intag. Om medlet sväljs, drick stora mängder vatten, sen mjölk.
Framkalla INTE kräkningar. Sök omedelbart läkarvård.

Varning
R21 Farlig I kontakt med
huden
R22 Skadligt om det sväljs
R36 Irriterande för ögonen
R38 Irriterande för huden

INGREDIENSER: Aktiva ingredienser 20% Ammonium Bifluoride. Övriga ingredienser 80%

Producerad för
Bromborough, Wirral, CH62 3PT, Storbritannien
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