
 
 

 التعريف بالريزن

 
: الراتنج الفعلي وهو الريزن ومادة المصلب. ويتم ن الريز 

ن عبارة عن راتنجات صناعية متعددة االستخدامات للغاية ، وتتكون من مكوني 
ن مًعا ، حتى تتصلب المادة وعادة تكون نسب الخلط  كة الصانعة  1إىل  2أو  1اىل  1خلط هذين المكوني  كيبة والشر وقد تكون حسب التى

 النسب أيضا بالوزن. 
 

ة من اإليبوكسي ريزن تختلف بجودتها وإستخداماتها فهناك اللواصق ومواد الطالء والحماية ومعالجة األسطح  هناك نوعيات كثت 
 واألرضيات اىل أن تصل اىل ريزن الصب والحماية الخاص بالفنون الحرفية المختلفة من اللوحات الفنية والطاوالت والمجوهرات

 والمجسمات. 
 

عاما بتطوير منتج عاىلي الجودة  30األعمال الفنية الحرفية ألكتر من   وممارسة لقد قمنا ومن خالل تجربة طويلة بالتعامل مع مواد الديكور 
 Artistic Resinومنافس قوي للكثت  من المنتجات العالمية والمحلية وقد تلقينا ردودا نفتخر بها من جميع عمالئنا ممن إستخدموا منتج 

Premium , .ي الكامل من فريق العمل لدينا عل طرق اإلستخدام الصحيحة للريزن
 وممن تلقوا الدعم الفتن

 
جميع المعلومات حول المنتجات واألدوات الخاصة بمواد الفنون والحرف اليدوية ويساعدك عل  resinestjo.comيوفر لكم موقع 

  لفنية. الحصول عل المنتجات واألدوات المناسبة ألعمالك ا
 

 المعلومات المطلوب معرفتها قبل شراء اإليبوكسي ريزن لإلستخدامات الفنية الحرفية:

 مدة الجفاف السطحي والجفاف المتوسط والجفاف التام.  .1
 السماكة القصوى الممكن الحصول عليها.  .2
 األسطح الصالحة اللتصاق اإليبوكسي ريزن عليها.  .3
 الصحيحة إن كانت بالوزن أو بالحجم. معرفة نسب الخلط  .4
 درجة صالبة المادة المطلوبة بعد الجفاف التام.  .5
ي المادة )الريزن األفضل عل اإلطالق هو الصولد الخاىلي من المذيبات والمواد المتطايرة(.  .6

ن
 نسبة المواد المذيبة والمتطايرة ف

 

 فية:األمور المطلوب مراعاتها عند شراء ريزن الفنون واألعمال الحر

اء أرخص المنتجات الممكنة وهذه  .1 اإليبوكسي ريزن الخاص بالفنون ليس بالمادة الرخيصة تماًما وهذا يغري الناس بشعة لشر
فكرة غت  جيدة عادة ألن هذه المنتجات ضارة بالصحة وتحتوي عل )مذيبات ومواد متطايرة أثناء العمل( وهي متدنية الجودة 

ي أغلب األحيان إىل تل
ن
اء المواد الرخيصة وتؤدي ف ي الوقت والمال لذا تجنب شر

ن
ة ف ي بالكامل مما يسبب خسارة كبت 

ف العمل الفتن
ي ال تعود عليك بالفائدة. 

 التى
ن بلد المنشأ واإلستخدام ونسب الخلط  .2 ومرفق معه  تأكد من التغليف الجيد للمنتج باإلضافة إىل وجود ملصق عل العلب يبي 

سالمة المطلوب إتخاذها عند اإلستخدام واإلشارات التحذيرية ألن هذه المادة بالنهاية مادة تعليمات اإلستخدام وإجراءات ال
 كيماوية. 

ي بشكل مستمر وأنهم عل دراية فنية كافية بمنتجهم ولديهم وسيلة تواصل  .3
كة المنتجة للمادة الدعم الفتن تأكد من تقديم الشر

 واضحة لإلجابة عل جميع أسئلتكم وإستفساراتكم. 
اء أي كمية تقل صالحيتها عن ستة شهور.  تأكد  .4  من تاري    خ صالحية المادة ويجب عدم شر
 تأكد أن المادة شفافة جدا وسلسة ورقيقة.  .5

 



 Artistic Resin Premium آرتستك ريزنإستخدامات 

 طالء األسطح الخشبية والصب عليها وبداخلها.  .1
 عمل المجوهرات واإلكسسوارات.  .2
 عمل المجسمات والتحف الفنية.  .3
 طبقات الحماية للوحات الفنية. عمل  .4
 الخلط مع األلوان واألصباغ الخاصة للعيد من القطع الفنية.  .5

 

 الخاص باإلستخدامات الفنية: Artistic Resin آرتستك ريزنأماكن بيع منتج 

ات الفنية والحرفية عمان لدى  Artistic Resin Premiumيتوفر اإليبوكسي ريزن لألعمال الفنية  ن شارع الصخرة  –مؤسسة راتنج للتجهت 
ي 
ونن فة مالكة المنتج والعالمة التجارية أو من خالل موقعها اإللكتى   www.resinestjo.comالمشر

 
ي ال تتطابق مواصفاتها مع نوعية اإلستخدام وعدم إستخدام ايبوكسي األرضيات واإلنشاءات  تحذير: 

اء المواد التى والبوليستى ريزن تجنب شر
 بديال عن االيبوكسي ريزن المخصص لألعمال الفنية. 

 

 Artistic Resin Premuimآرتستك ريزن مواصفات 

ي جدا وعاىلي الشفافية.  .1
 نقى

ي درجات الحرارة الطبيعية.  .2
ن
 الجفاف ف

 .   آمن غذائيا )مالمسة الطعام فقط( .3
 ال يحتوي عل مذيبات ومواد متطايرة.  .4
ات.  .5  قابل للتلوين والخلط مع الوان الميتالك واألكريليك والجلتى
 قابل للتشكيل بالحرارة والخراطة.  .6
 والبوليش والتلميع. قابل للحف  .7
ة لغاية  .8  درجة مئوية 100يتحمل درجات حرارة غت  مباشر

 

 بفن الريزناألدوات األساسية المطلوب توفرها للعمل 

 قناع تنفسي من النوع الجيد.  .1
 قفازات التكس.  .2
 Artistic Resin Cleanerمنظف ريزن  .3
 لباس عمل خاص.  .4
 طاولة عمل مستوية تماما.  .5
 العمل من الورق الشمعي أو السيليكون أو البالستيك.  غطاء طاولة .6
 مل.  50شنجات قياس  .7
 عيدات خلط من الخشب الجيد او السيليكون.  .8
ي خلط بالستيكية.  .9

 أوانن
ان بحساسية واحد غرام.  .10 ن  مت 
 ملل.  1000 – 500 – 250 – 100مكاييل بالستيك مدرجة بعدة قياسات  .11
ة. للتخلص من الفقاعات ذات الم Torchمسدس نار  .12  ساحات الكبت 
 لعمل التموجات والتخلص من الفقاعات وعمل الخاليا.  Heat Gunمسدس هواء ساخن  .13
ن الجفاف التام.  .14  أغطية بالستيكية أو كرتونية لتغطية العمل للحماية من العبث والغبار لحي 
ة.  .15 ي القطع الصغت 

ن
 نكاشات أسنان للتخلص من الفقاعات البسيطة ف

 ألوان مختلفة حسب الطلب.  .16
 

 

 

 

 

http://www.resinestjo.com/


 التحضيرات قبل البدء بالعمل بالريزن:

 التأكد من نظافة منطقة العمل وخلوها من الغبار واألتربة.  .1
ي سيتم إستخدامها بالعمل.  .2

 التأكد من جاهزية المواد واألدوات واإلكسسوارات التى
ي وأدوات الخلط قبل إستخدامها.  .3

 التأكد من نظافة أوانن
 درجة.  15درجة وال تقل عن  25تزيد عن التأكد من أن درجة حرارة مكان العمل ال  .4
 التأكد من أن مكان العمل جيد التهوية.  .5
ي مكان العمل قبل استخدامها للتكيف مع درجة حرارة وظروف مكان العمل.  .6

ن
 ترك عبوات الريزن لمدة نصف ساعة ف

 

 بالوزن: Artistic Resinنسب خلط 

 % من وزن الريزن هاردنر. 54إضافة نسبة 
:  100ج اىل كمية إجمالية )مثال: عمل يحتا   غرام فإن كميات الريزن والهاردنر المطلوبة كما يلي

ب  100  غرام هاردنر مطلوب إضافتها للريزن.  54% = 54غرام ريزن ضن
ورة مراجعة المعلومات المكتوبة عل علب الريزن.   مالحظة: ضن

 

 بالحجم: Artistic Resinنسب خلط 

 جزء هاردنر.  1 -جزء ريزن  2
 مالحظة: يفضل الخلط والتحضت  بالوزن أفضل من الحجم لعطاء شفافية وجودة أعل للريزن. 

 

 بالعمل بالريزن:البدء 

ي وعاء منفصل وحسب الكية المراد خلطها وبالنسب الموىص بها.  .1
ن
 تحضت  كل من مادة الريزن والمصلب كل منها ف

ة.  .2  إضافة المصلب إىلي كمية الريزن والبدء بالتحريك ببطء لمدة ثالث دقائق عل األقل بعكس عقارب الساعة للكميات الصغت 
ي وعاء آخر نظيف لمدة دقيقة وترك الخليط حتى يخرج منه الكم األكتر بعد اإلنتهاء من الخلط لمدة ثالث .3

ن
ة دقائق سكب الخليط ف

 من الفقاعات الهوائية قبل اإلستخدام. 
ي تخرج من األسفل اىل األعل عل  .4

. البدء بالعمل والصب بهدوء وبعد اإلنتهاء من عملية الصب التخلص فورا من الفقاعات التى

 ء الساخن أو المسدس الناري. سطح الريزن بمسدس الهوا 
 

 هام جدا:

ي التخلص من الفقاعات. 
ن
 يجب التأكد من أن المادة سلسة ولينة وشفافة جدا قبل الصب وعكس ذلك سيكون هناك صعوبة ف

ي حال كانت المادة تميل اىل البياض أو ثقيلة فإن السبب هو برودة المادة ومكان العمل وعليك وضع الوعاء الذي يحتوي عل 
ن
المادة ف

ي حمام ماء ساخن ال يغلي حتى يزول البياض وتصبح المادة شفافة ولينة. 
ن
 المخلوطة ف

 

 خطوات تساعدك على إتقان أعمال الريزن

ي أعمال فنية رائعة مثل صياغة المجوهرات و عمال الريزن عالم من الفن والجمال أ
ن
عمل يرغب الجميع بمعرفته وإتقانه وإستغالله ف

ي  ة تزيد عن  والتحفيات واللوحات والمجسمات الجميلة ومن حتر ي جميع مجاالته الصناعية والفنية لفتى
ن
ي الواسعة ف

نى ي الريزن وختر
ن
للعمل ف

 عاما أحببت نشر هذه النصائح ليستفيد منها الجميع وبمثابة دليل إرشادي قمت بصياغته بطريقة سهلة ومفهومة للجميع.  30
 

 قبل الشراء

 للتأكد من حصولك عل أفضل النتائج ألعمالك الفنية. عليك فهم مفردات ومصطلحات الريزن ومن المهم جدا فهمها  .1
وعك هناك الكثت   .2 من أنواع الريزن بالسوق وال تثق بالمنتجات الغت  مدعمة فنيا  . تأكد من أنك تستخدم الريزن المناسب للمشر

 ومعروفة المصدر.  وبملفات رسمية وتعبئة سليمة ومأمونة
ي أعمال الريزن  .3

ن
ي تقدير قدراتك ف

ن
ا وهذا يجعلك تكتسب المعرفة والمهارات الفنية. ال تسارع ف  وإبدأ صغت 

ي ستساعدك عل تعلم أعمال الريزن بشعة.  .4
ي تقع بها وهي التى

  سجل ووثق األخطاء التى
إفهم جيدا التعليمات واإلرشادات المرفقة مع المنتج وتعامل معها بإهتمام شديد وتواصل مع مصدرها لإلستفسار كلما دعت  .5

 الحاجة لذلك. 
ذا كنت مبتدئا إمنح نفسك ثالثة أضعاف الوقت الذي تعتقد أنك تحتاج إليه للعمل وخالف ذلك سيؤدي عل األرجح للكثت  من إ .6

ي تسبب لك الخسارة المادية والفشل المبكر. 
 األخطاء التى

ات طويلة للكثت  من الف .7 ا مناسبا لتنفيذ أعمال الريزن حيث يحتاج هذا العمل أحيانا ولفتى
ً
 وىصن والكركبة. اختى مكان



ن  .8 ي درجة حرارة الغرفة المثالية بي 
ن
ي درجات حرارة عالية أو منخفضة  25إىل  20نفذ أعمال الريزن ف

ن
درجة مئوية وال تنفذ أعمالك ف

ي أجواء رطبة. 
ن
 أو ف

من  عليك بتغطية سطح الطاولة بغطاء من السيليكون أو الورق الشمعي قبل البدء بأعمال الريزن حتى يمكن مسح ما ينسكب  .9
 مواد بسهولة عن الطاولة وحتى ال تفسد أعمالك. 

ئ )وليس المغلي الساخن( لمدة   .10
ن
ي وعاء من الماء الداف

ن
 5إىل  2إذا كانت عبوات الريزن الموجودة لديك باردة عند لمسها ضعها ف

 وحتى تصبح سلسة وتسهل عليك عملية الصب.  تدفئتها دقائق ل
ن كمية الريزن والهاردنر بشك .11  ل دقيق سواء عن طريق الخلط بالوزن أو الحجم. تأكد من تجهت 
ي وعاء آخر والخلط مرة ثانية وهذه أفضل طريقة لضمان مادة سليمة  .12

ن
ي المرة األوىل وإعادة سكب الريزن ف

ن
القيام بالخلط الجيد ف

 للصب. 
ية من الرطوبة وغت  منتهية ال تخلط أي مواد مع الريزن قبل التأكد من قابليتها للخلط مع الريزن ومعرفة نسب خلطها وأنها خال .13

 الصالحية. 
ي مررت بها سابقا.  .14

 احتفظ بدفتى خاص دون به جميع مالحظاتك لإلستفادة منها الحقا عن طريق تجنب المالحظات الخطأ التى
 

 الصب

وعك قبل إجراء عملية الخلط حتى تتجنب ضياع الوقت وخسارة بالمواد  .1 ك لجميع المستلزمات الالزمة لمشر ن  . تأكد من تجهت 
وعك.  .2 ي ستستخدمها لمشر

 تأكد عدم وجود الماء والبلل عل جميع المستلزمات والمواد التى
 يمكنك استخدام أوعية الخلط المبللة باألسيتون والتتن أو الكحول بدون مشاكل.  .3
ي ذات مصبات حتى ال تهدر المزيد من المواد.  .4

 تأكد من أنك تستخدم أوانن
ي متابعة عملية الجفاف  .5

ن
وعك عليك إضافة عينة جانبية بنفس السماكة لفحصها إذا كنت ترغب ف ي مشر

ن
للريزن الذي سكبته ف

 .  بشكل مستمر دون أن تلمس العمل الرئيسي
 تاكد من جفاف القوالب المنوي إستخدامها وخلوها من الغبار واألتربة والرطوبة.  .6

 

 التوفير

ة و  .1 ي مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشر
ن
 الحرارة العالية والرطوبة. خزن مادة الريزن والهاردنر ف

ات.  .2 ن المختتر  يمكنك إستخدام أدوات بسيطة كمبتدىء من الصيدليات أو محالت تجهت 
 يمكنك البدء بالتجارب كمبتدىء باستخدام قوالب الثلج أو الحلويات المصنعة من السيليكون.  .3
 الحراري. الهواء الحراري وهو اقل كلفة من مسدس الهواء يمكنك كمبتدىء استخدام سشوار الشعر بدال من مسدس  .4
ذات نوعية جيدة يمكن إستخدامها لتحضت   لألغراض الغذائيةومواد الخلط المخصصة البالستيكية والورقية تعتتر األكواب  .5

 خلطات الريزن. 
ة مفيدة.  .6 ي قطع صغت 

ن
وعك وحاول تلوينها وإستخدامها ف  ال تهدر المواد المتبقية بعد إنتهاء مشر

 

 النجاح

ي كل مكان ويساعدك عل التخلص منها  LEDالفقاعات هي العدو األول يمكنك إستخدم ضوء 
ن
لمساعدتك عل رؤية الفقاعات بسهولة ف

 بسهولة. 
 عليك متابعة ومراقبة الريزن المسكوب لمدة نصف ساعة إضافية بسبب احتمال ظهور فقاعات جديدة وتحتاج إلزالة.  .1
ي لم يصل لها  يستويإترك الريزن ل .2

بعود من الخشب أو نكاشة أسنان أو قطعة ذاتيا وعند توقفه إبدأ بتوزيعة عل األماكن التى
 ستانلس أو سيليكون حسب حجم العمل. 

ي  .3
ن
ي القالب ف

ن
ي وتميل الريزن ف مع قوالب السيليكون المعقدة من السهل أن تحاض الفقاعات أثناء الصب وذلك بالصب التدريحر

 جميع االتجاهات. 
ي الريزن المسكوب ي .4

ن
 فضل غمسها بالريزن حتى تقلل من تشكل الفقاعات. إذا كانت لديك قطع أو أجسام تريد إدخالها ف

ة من الفقاعات.  .5  إخلط بعكس عقارب الساعة وهذا يساعد بالتخلص من نسبة كبت 
وع.  .6 ي تستخدمها مع الريزن قبل التنفيذ الفعلي للمشر

 تأكد من إجراء عمليات فحص لأللوان التى
  

 الحيل

فا استخدم مسدس ناري للتخلص من  .1  الفقاعات باالضافة إىل الطرق البسيطة. إذا كنت محتى
ن لمساعدتك عل تطوير مهاراتك بأعمال وتطبيقات الريزن.  .2 في   حاول دائما مشاهدة الفيديوهات ومتابعة أعمال المحتى
ي جميع التطبيقات.  .3

ن
ة حاول بقدر ما تستطيع تجربته ف  الريزن مادة مطيعة ولها تطبيقات كثت 

ي قوالب السيليك .4
ن
ي أشكال ثالثية يمكنك صب الريزن ف

ن
ون وإزالته قبل الجفاف التام حيث سيكون قابل لالنحناء ويمكن تشكيله ف

 األبعاد. 



 القوالب واألدوات إذا كانت باردة.  بتدفئةقم  .5
ي تشكيل األشكال ثالثية األبعاد.  .6

ن
 تعلم طرق إستخدام األدوات النارية أو الحرارية المزيلة للفقاعات واستغل فوائدها ف

 

 التنظيف

 رائعة إلزالة الريزن عن األيدي.  Wet wipesمناديل األطفال  .1
 األسيتون أو الكحول مواد مناسبة إلزالة الريزن عن االسطح واأليدي واألدوات.  .2
 تأكد من إتالف اللوازم المستهلكة أثناء العمل بالطرق السليمة.  .3
ي أماكنها المخصصة لديك.  .4

ن
 نظف مكان العمل وأعد األدوات والمواد ف

  

 مةالسال

ي بيئة  .1
ن
عليك توفت  احتياطات السالمة عند استخدام الريزن وعل األقل تحتاج إىل ارتداء القفازات والمالبس الواقية والعمل ف

 جيدة التهوية. 
ي يزودك بها البائع.  .2

 تعرف عل األوراق والمعلومات اإلرشادية التى
واستشارة طبيبك للتأكد من عدم وجود اي حساسية لديك إذا الحظت أي تهيج عند عملك بالريزن يرجر التوقف عن استخدامه  .3

 من هذه المواد. 
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