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GIPS 
en aanverwante artikelen 

MODELGIPS & PORSELEINGIPS 

Voor het gieten van beelden heeft Wilsor twee typen gips: 

 Modelgips makkelijke verwerkbare gips tegen een scherpe prijs 

 Porseleingips zeer witte en na uitharden een harde gips. 

HARDER VLOEIMIDDEL voor gips 

Door bijmenging van 0-10% in het aanmaak 

water is veel minder water nodig (tot 30% 

minder) om de gipspap dezelfde vloeibaarheid 

te geven. Omdat er minder water nodig is zal 

de gipspap sneller doorharden en een veel 

sterker eindprodukt vormen  

PLASTIC VLOEISTOF voor gips 

Plastic vloeistof geeft model en porseleingips 
een harde en watervast eindproduct.  
 
De vloeistof zorgt tijdens gieten van de gipspap 
voor een mooie vloeiende massa, waardoor het 
gieten van mallen een mooier eindresultaat 
geeft. 
 
Het gips aangemaakt met plastic vloeistof geeft 
een verbeterde hechting aan hout en reeds 
uitgehard gips. Ideaal 
om bijvoorbeeld 
reparaties uit te voeren. 

 

GIPS VERSNELLER 

Voeg één of enkele procenten toe aan de gemengde gipsbrij. 
Bij een toevoeging van 3% zal de uithardingstijd halveren.  U 
kunt daardoor het gegoten beeldje sneller uit de mal halen. 

GIPSLAK 

Een emulsie van een plastic in wa-

ter. Het gerede gipsprodukt kan erin 

gedompeld of geschilderd worden 

waardoor na droging een wa-

terbestendige harde laag onstaat, 

die alle gipsporiën afsluit.  

 

Prima bescherming tegen krassen, 

indringen van vuil enz.  

 

Indien het toch vuil geworden is, 

kan het beeldje weer schoonge-

maakt worden met een natte doek.  

JUTE 

Jute weefsel voor het ver-
stevigen van gips 

Met behulp van vloeimiddel 30% minder water 

nodig om toch tot een vloeiende gipspap te komen. 

GIPSVERBAND 

Gips gedragen in een steunverband. 
Voor het vervaardigen van oa steun-

mallen 

Rol gipsverband 2,7m lang 10cm of 15cm breed 

Jute weefsel 200gr/m2  

verpakking van 1m2, 2m2 en 4m2 

Gipslak met de kwast aan-

brengen op uitgehard gips. 

Aanmaken van gips met  

plastic Vloeistof  

Porseleingips verpakt in 

1kg en 5kg verpakking 

Modelgips verpakt in 1kg 

en 5kg verpakking 
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