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Chatonger i silver är gjorda av sterlingsilver
för att vara hårda nog i sina klor för att hålla
en sten. Chatongerna vi säljer har redan ett
säte för stenens rondist. Du behöver inte fila
ut ett sådant.
Skall chatongen brännas tillsammans med silverlera
bör den vitkokas innan för att inte oxidera och bli
svart under bränningen. Börja med att värma chatongen lätt med butanbrännaren så att den mörknar
något.(400°) Lägg den i ett varmt citronsyrebad *)
eller det speciella medlet G5010233 för att kopparreducera ytan och få ett skikt av finsilver. (Du skall
använda en kopparpincett EUTWZ959 för att inte
förstöra badet.) Upprepa minst fyra gånger eller tills
chatongen inte längre blir mörk vid uppvärmning.
Fäst sedan chatongen i sitt vita tillstånd på
smycket med PMC3 pasta eller helst oljepasta som
du gör genom att blanda i vår naturolja AR1028. Mått
står på flaskan.
Efter torkning bränn i ugn. Sterlingsilver blir sprött av
hög temperatur. Bränn inte högre än 700°och förläng
istället tiden till 1 timme. Med butanbrännare får
man vara mycket försiktig så att sterlingsilvret inte
blir för varmt, samtidigt som silverleran måste sintra.
Putsa och trumla gärna smycket innan du fattar in
stenen.
Fatta in stenen med en steninfattningstång. Vårt
bästa förslag ( vi har provat många) är tången EUPLR70500. Ett bra verktyg att hålla en ring med är
EURCL655. (Använd sökfunktionen på hemsidan för
att hitta den. Skriv in artikelnumret och klicka på Sök)
Klorna på chatongen är ömtåliga och det är en bra
hjälp med en riktig tång.
Efter infattningen polera gärna topparna på klorna
så ser de mindre ut och det glänser mer om steninfattningen.
Vi har också chatonger för att fatta in i bronslera.
(t.ex G687089-2)
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