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Du skall använda en liten butanbrännare (samma gas som i cigarettändare) 
för att bränna dina PMC objekt. Vi har tillsammans med fabriken tagit fram 
en brännare som fungerar bra för silverlera. Det är den du övar på i vår 
kurs.
Använd inte gaslåga med tillsatt syre eller acetylengas. Föremålet blir varmt 
för fort och svårt att kontrollera. Använd inte Gasol. Gasol brinner inte sot-
fritt och ger ofta silvret en gråaktig ton som inte går bort.

Några grundläggande regler att följa:
• Du kan bränna PMC+ och PMC3 silverlera. (ej PMC standard p.g.a.  
bränntiden ca 2 timmar och inte PMC Sterling, som måste brännas i ugn)
• Du kan bränna även med infattade labratoriestenar som Cubic Zirconia.
• Gaslågebränning bör inte användas på större ihåliga objekt med trälera i.
• Du skall inte gasbränna objekt med någon typ av glas infattat. (glaset  
kommer att spricka) 

1] Använd gärna vår fantastiska brännkloss. Då behöver du inget mer under-
lag. Eller t.ex eldfast tegel, men då på en isolerande eller värmetålig yta. Tänk 
på att det blir varmt även under det eldfasta teglet du använder. Vår brännk-
loss av speciellt isolerande fiber är enklast och säkrast och kräver inget mer. 
 
 2] Placera ditt helt torkade PMC projekt på den eldfasta plattan/tegelstenen. 
(eller vår brännkloss)
Det är bäst att göra bränningen i ett utrymme som är mörkt med god venti-
lation. Det kommer att bli lite rök när bindemedlet och vattnet bränns bort. 
Har ditt objekt en kärna i form av naturmaterial, trä eller papper kommer det 
att spä på rökutvecklingen. (tänk på att du inte har ett rökalarm i närheten) 

 3] Kontrollera att brännaren är fylld med gas så att du inte behöver avbryta 
bränningen. Tänd den och rikta den mot föremålet. Rör lågan hela tiden i 
cirklar över föremålet så att det inte blir för hett på någon punkt . Lågan får 
aldrig stanna. Håll munstycket så att den ljusblå innerlågan är ca 2-6 cm från 
föremålets yta. 

 4] Inom kort kommer röken och några lågor, sedan kommer silvret att börja 
få en orange färg. Det är därför man skall bränna i ett mörkt utrymme då det 
underlättar att se färgförändringen tydligt. Ett helt mörkt rum gör det en-
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klast. När föremålet blir mörkorange börjar du ta tiden och fortsätter att röra 
lågan i cirklar över föremålet i ytterligare 2 1/2 till 4 minuter. För små tunna 
föremål räcker 2 1/2 minuter, för större eller tjockare föremål behövs 4 mi-
nuter. Riktigt stora eller tjocka föremål måster brännas i ugn. Om föremålet 
har svårt att bli orange över hela ytan är det för stort för att brännas med en 
liten gaslåga.

5] Om du ser att silvret börja se glansigt ut måste du snabbt hålla lågan län-
gre ifrån annars smälter silvret, först på ytan sedan djupare. Fortsätter man 
att hetta upp föremålet till en högre temperatur kommer det att smälta ihop 
till en klump.
Känner du dig osäker att försöka på projektet du gjort kan du först testbränna 
en mindre flat bit som du kavlat ut och låtit torka helt. 

6] Efter bränningen,stäng av lågan och låt föremålet svalna. Om det inte 
innehåller några infattningar som t.ex. stenar kan du direkt kyla ner silvret i 
vatten. 
 
7] Du ser nu att silvret har en vit matt yta. Det är den naturliga ytan efter en 
bränning. För att få fram den silvriga ytan skall du borsta silvret med en bor-
ste med rostfri eller mässingsborst. Detta ger en blankare, men ändå borstad 
yta. Du kan komplettera detaljer eller ytor med att polera med ett polerstål 
eller en agatpolerare. Ytorna blir då betydligt blankare. Du kan också an-
vända ett roterande handverktyg med en polertrissa för att få olika grader av 
blankt eller kan du använda ett polermedel för att få högglans. Det optimala 
om man vill ha högglans är att trumla föremålet i polertrumlare. Men de vita 
silverkristallerna efter bränning bör alltid tas bort först.


