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 : 813خمیر پلیمری میهن بنفش پررنگ کد 

 813-کد-پررنگ-بنفش-میهن-پلیمری-خمیر 

  

 : ویژگی های خمیر میهن

یکی از مناسب ترین و محبوب ترین خمیر های ایرانی به شمار می آید که توسط گروه سرزمین خمیر  خمیر پلیمری میهن

 .گرمی بسته بندی میشود 032رنگ تولید و در بسته های  83در 

 : شامل رنگ های

 811خمیر پلیمری میهن نارنجی کد  .1

 813-خمیر پلیمری میهن بنفش پررنگ کد .0

 83خمیر پلیمری میهن آبی روشن کد  .8

 833خمیر پلیمری میهن آبی تیفانی کد  .4

 خمیر پلیمری سبز فسفری .3
 ...و .6

 .این خمیر برای ساخت انواع گل و عروسک و زیورآالت و انواع دست سازه های خمیری به کار میرود

 :یر میهنویژگی خم

 .ساخت کشور ایران است .1

قابلیت انعطاف ، بسیارلطیف و مناسب برای ساخت گل.قابلیت شکل پذیری فوق العاده و مناسب برای ساخت  .0

 .کارهای ریز و ظریف از جمله زیوراالت است

 . نشکن در صورت وارد نشدن ضربه محکم به آن .8

https://batterland.com/product-category/%d8%ae%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%86/
https://batterland.com/product-category/%d8%ae%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%86/


 .هوا خشک است و نیازی به فر ندارد .4

 . ک دیگر برای ساخت رنگ جدیدقابل ترکیب شدن با ی .3

قابل شست و شو در حد گرفتن گرد و غبار )توجه کنید برای شست وشو از آب سرد استفاده کنید و سپس با دستمال  .6

 . (نرم یا سشوار آن را خشک کنید

 .باید استفاده شود که میتواتید از بخش مواد ضد آب آن را تهیه کنید مواد ضد آب شدن از  برای شست و شو دائم .7

 .رنگ 82تا  13تولید در انواع رنگ ها  .3

 . قابلیت رنگ آمیزی با رنگ های روغن ، اکرولیک، پودری .9

 . قابلیت رنگ پذیری با رنگ های روغن ، اکرولیک، پودری .12

 .ماه در صورت باز نشدن بسته بندی 6ماندگاری تا  .11

 .بعد از بازشدن خمیر حداکثر تا یک ماه باید استفاده شود .10

  

 : روش کار با خمیر میهن

دست های خود را با آب و صابون بشویید و کامال خشک کنید که رطوبت دست گرفته شود  برای کار با خمیر میهن ابتدا

سپس میز کار خود را با دستمال مرطوب تمیز و خشک کنید طوری که کثیفی و ذره ای روی میز کار نباشد. بعد از آن 

بچه و یا روغن خوراکی استفاده کنید  دست و میز کار را با کمی وازلین )درصورت نداشتن وازلین میتوانید از کرم یا روغن

.( چرب کنید.)توجه کنید که میز کار خود را خیلی چرب نکنید که حین پهن کردن خمیر سر نخورد.(.مقداری از خمیر مورد 

نیاز را از بسته خارج کنید به مدت چند دقیقه ورز دهید تا خمیر نرم و لطیف شود و بعد کار هنری خود را شروع به ساخت 

 .دکنی

  

 :روش نگهداری خمیر میهن

 .این نوع خمیر نیاز به نگهداری در محیط سرد مانند یخچال ندارد و میتوانید آن را در دمای اتاق نگهداری کنید

در صورتی که بسته بندی خمیر را باز کردید خمیر را در چند الیه نایلون ضخیم) غیر فریزری( نگهداری کنید و در آن را 

 .نع ورود هوا به داخل آن شویدمحکم ببندید و ما

توجه کنید که در هنگام کار با خمیر میهن بعد از برداشت مقدار خمیر مورد نیاز بقیه خمیر را در نایلون قرار دهید تا خمیر 

 .خشک نشود

 :اگر خمیر شما به مرور زمان سفت شد میتوانید برای نرم کردن آن اینطور عمل کنید

ب چوب بیرنگ یا مقدار کمی آب مخلوط کرده و با دست ورز دهید احتمال زیاد خمیر شما ابتدا خمیر را با مقداری چس

روی حرارت   چسبنده شده و به دستان شما میچسبد برای جلوگیری از چسبندگی خمیر را در تابه ی تفلون گذاشته و آن را

دت چند دقیقه آن را ورز دهید تازمانی که غیر مستقیم مانند )بخاری و بخار آب کتری جوش یا مایکروفر(قرار داده و به م

 .خمیر به دست شما نچسبد

  

 : ابزار های مورد نیاز کار با خمیر

 با توجه به کاری که با خمیر میخواهید درست کنید ابزار مورد نیاز خود را انتخاب میکنید

https://batterland.com/product-category/%da%86%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b6%d8%af%d8%a2%d8%a8/


 : ابزار مورد نیاز گلسازی

  (.....عددی فوندانت و 9دی فوندانت ، ابزار عد 18) ابزار های موجود در سایت پک   ابزار فوندانت 

 و قلم داتینگ سمبه 

 وردنه 

 قیچی 

 قلم 

 : ابزار مورد نیاز عروسک سازی

  (.....عددی فوندانت و 9عددی فوندانت ، ابزار  18) ابزار های موجود در سایت پک   ابزار فوندانت 

 مهر و چاپر یا پانچ فوندانت  

 قالب شامل مولد ، قالب فشاری ، کاتر فوندانت 

 ابزار پیکرتراشی 

 صفحه کار سیلیکونی 

 چشم رزینی 

 : نمونه کار ها با خمیر میهن

https://batterland.com/product/%d8%b3%d9%85%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-4-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c/
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https://batterland.com/product-category/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%85%db%8c%d8%b1/%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d9%86%da%86-%d9%81%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%aa/




 

 ......و فیمو خمیر های دیگر که در بازار موجود هست عارت از خمیر پلیمر

 

https://www.staedtler.com/intl/en/discover/fimo-made-by-you/

