
 

 
 
 
 

Prometheus® bronslera AC-A: 
 
Använd inte samma verktyg som till silverleran eller rengör dem väldigt noggrant. Om 
silverpartiklar finns kvar på verktygen kan det leda till oönskade föroreningar av dina 
smycken. Annars bearbetar man bronsleran såsom silverleran. 
 
Forma, putsa och torka leran som vanligt. Få smycket så slätt och fint som möjligt i 
det här stadiet, eftersom det är svårare att rätta till ojämnheter och små fel när 
smycket är bränt. Gör ingen snabbtorkning av större arbeten (med hårtork eller dylikt) 
eftersom det kan leda till krackeleringar i leran. 
 
Förvara rester av bronslera i lufttät plastpåse, helst vakuumpåse på en mörk och sval 
plats. 
 
När leran är torr kan den brännas på 3 olika sätt: 
 

1. I smyckesugn 
Lägg smycket på ett rostfritt stålgaller (där två sidor av gallret har vikts ner, så 
att det blir som en liten hylla) och placera gallret i en förvärmd ugn på 820°C 
med en hålltid på 30 min. Efter att smycket har svalnat kan det betsas av med 
betsmedel. 

2. I aktiv kol 
Lägg det torra smycket på ett rostfritt stålgaller och bränn i förvärmd ugn på 
500°C med hålltid på 10 min. Ta ut gallret och låt det svalna till 
rumstemperatur.  
Lägg smycket i en stålbehållare som är fylld med 3 cm aktiv kol. Fyll på med 
aktiv kol så att smyckena täcks med minst 3 cm och stäng behållaren. Ställ 
stålbehållaren i förvärmd ugn på 820°C med en hålltid på 60 min. Ta ut 
behållaren och låt den svalna till rumstemperatur. 
 

Använd alltid skyddshandskar och eldsäkert underlag när du hantera den varma 
behållaren. 
 
3. Med butanbrännaren 

Lägg smycket på ett rostfritt stålgaller (där två sidor av gallret har vikts ner, så 
att det blir som en liten hylla) som står på ett brännblock. Bränn smycket till en 
jämn orangeröd färg och håll färgen i 5-10 min. (beroende på storleken av 
smycket). Låt smycket svalna och betsa av beläggningar med betsmedel. 

 
 
Nu kan smycket borstas och putsas rent med sandpapper och stålborste och poleras 
med polerstav eller i trumlare. 
 
Lycka till! 


