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Speksteenraspen en vijlen.
BG-1020 Schaafrasp 15 cm.
BG-1021 Schaafrasp 20 cm.
BG-1022 Schaafrasp 25 cm.

BG-5001 Speksteenvijl 4-kappen halfrond
BG-5002 Vuistrap doorsnede 70 mm.
BG-5008 Beeldhouwraspen, 20 cm., set a 8 stuks
BG-5010 Beeldhouwraspen, 25 cm., set a 8 stuks

BG-5300 Diamantvijlen éénzijdig, lengte 17 cm., set à 5 stuks
BG-5302 Diamantvijlen éénzijdig, lengte 17 cm., set à 10 stuks
BG-5303 Diamantvijlen éénzijdig, lengte 17 cm., set à 5 stuks
BG-5304 Diamantvijlen éénzijdig, lengte 17 cm., set à 10 stuks
BG-5305 Diamantvijlen éénzijdig, lengte 12 cm., set à 5 stuks
BG-5306 Diamantvijlen éénzijdig, lengte 12 cm., set à 6 stuks

BG-5501 detailrasp, lengte 14 cm.
BG-5510 detailrasp, lengte 14 cm., set à 10 stuks
BG-5601 detailrasp, lengte 17 cm.
BG-5605 detailrasp, lengte 17 cm., set à 5 stuks
BG-5608 Raspenset 20 cm., 1 zijdig set à 8 stuks

BG-1091 Set staalborsteltjes om gereedschap schoon te maken  

Gereedschapsets (beiteltjes etc.).
BG-1004 4-delige set
BG-1006 6-delige set
BG-1008 8-delige set
BG-1012 12-delige set

Polijsten en schuren.
BG-1080 Watervast schuurpapier, grit 400
BG-1082 Watervast schuurpapier, grit 800
BG-1084 Watervast schuurpapier, grit 1200
BG-1092 Schuurblokje 100 x 25 x 25 mm. , grit 400

GB-332-RS Schuursponsje, grit 100
GB-333-RS Schuursponsje, grit 220

Kleurintensivering.
BG-cer Cerpol flacon van 250 ml.
BG-was 100 ml. Waspasta in tube van 100 ml.
BG-was 500 ml. Vloeibare was in blik van 500 ml.
BG-was 1000 ml. Vloeibare was in blik van 1000 ml.

Overig
BG-lijm Lijm om speksteen te verlijmen in container van 100 ml.

Dealerstempel
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Speksteen is een compacte, zeer zachte en vettige steensoort. Het wordt gevonden in onder andere
Scandinavië, Brazilië, China en India. Speksteen wordt gevonden in diverse kleuren. Door de gemakkelijke
verwerking en de variëteit aan kleuren is deze steen bij uitstek geschikt voor de beginnende beeldhouwer. 
De bewerking van de steen bestaat uit raspen, schuren, polijsten en was aanbrengen voor kleurintensivering. 

Wat is speksteen?

Voor u gaat beginnen zoekt u bij uw leverancier een mooi stuk speksteen uit. De prijs van het stuk 
speksteen wordt berekend naar gewicht. Braziliaanse speksteen is vaak duurder dan de Chinese 
soorten. Vaak zijn de donkere soorten wat harder dan de lichtere kleuren. 

Uitzoeken van een steen.

Naast het hierboven omschreven materiaal om in te beeldhouwen voor de beginner is speksteen de grondstof
van talkpoeder. Het materiaal wordt in Finland gebruikt om kachels van te maken. Speksteen houdt de warmte
3 x langer vast als baksteen. 

Waar wordt speksteen voor gebruikt?

Ve-Ka biedt speksteen uit Brazilië en China 
in diverse kleurschakeringen:
Braziliaanse Speksteen ( 4 kleuren)

Chinese Speksteen in de volgende kleuren
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Om speksteen te bewerken kunt u een aantal gereedschappen aanschaffen. Met
grote werkstukken begint u met een zaag voor het aanbrengen van de hoofdlijnen.
Hierna bewerkt men de steen verder met diverse raspen en/of vijlen. Voor verdere
detaillering kan men kleine beiteltjes en raspen gebruiken. U kunt de staal-
borsteltjes gebruiken om het gereedschap schoon te maken. Als de vorm klaar is
begint men met de afwerking en het polijsten Dit doet u met schuursponsjes en
schuurpapier van diverse korrelgrootte. U werkt van grof naar fijn. Als de vorm
gepolijst is kan men de kleur intensiveren met Marpol of Cerpol. 
Dit is een steenwas, die de kleur naar boven brengt. Het verdient aanbeveling 
om bij het hakken en zagen oogbescherming (veiligheidsbril) te dragen. Bij het
handmatig en/of machinaal schuren is het nodig ademhalingbescherming
(stofkap) te gebruiken.

Welke gereedschappen heeft u nodig?
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