
We zijn zo blij dat je ervoor gekozen hebt 
om samen met ons jouw Gouden avontuur te 
starten en hopen dat je de kunst en filosofie 

van Kintsugi net zo leuk vindt als wij!

Stay golden!

KINTSUGI BIO REPAIR KIT 
MANUAL

NL



Hi Kintsugi Master! 

In een wereld waar perfectie zo vaak 
wordt verwacht, willen we dat je 
je realiseert dat onvolkomenheden 
geschenken zijn om mee te werken in 
plaats van te verbergen!

Kintsugi en Wabi-Sabi, de Japanse 
filosofie van het omarmen van 
imperfecties, zijn op veel manieren 
met elkaar verweven.

Kintsugi is ook geboren uit het Japanse 
'Mottainai', een woord dat een gevoel 
van spijt uitdrukt als er iets verloren 
gaat. Dus stap af van de wegwerpcul-
tuur en waardeer de dingen die je hebt.

We willen je inspireren om te vertra-
gen, opnieuw verbinding te maken en 
imperfecties te vieren.

Erken de persoon die je bent ge-
worden tijdens een reis vol vreugde 
en verdriet, die het leven wordt 
genoemd, en weet dat je beter bent 
met je gouden barsten!

Sluit je nu aan bij onze exclusieve 
Online Kintsugi Academy om meer te 
leren over de geschiedenis en filosofie 
van Kintsugi en over de verschillende 
hersteltechnieken, allemaal gemakkelijk 
van bij jou thuis op jouw tempo.

Meer info op de achterkant van de 
handleiding.

Hope to CHIYU soon! 

Chloé & Sebastiaan
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EN Scan the QR code to download the 
manual in English.
NL Scan de QR-code om de handleiding 
te downloaden in het Nederlands.
FR Scannez le QR code pour télécharger 
le manuel en Français.
ES Escanea el código QR para descar-
gar el manual en Español.
DE Scannen Sie den QR-Code, um das 
Handbuch auf Deutsch herunterzuladen.
IT Scannerizza il codice QR per scaricare 
il manuale in italiano.



STAP I - VOORBEREIDING

Gebruik het schuurpapier om de 
scherpe randen van de scherven af te 
ronden. Hierdoor zullen de gouden-
lijnen beter hechten op het ruwere 
oppervlak. 

STAP II 

Zorg ervoor dat na het schuren alle 
scherven proper, droog en vetvrij 
zijn. Hiervoor gebruik je het best wat 
ethanol of aceton.

STAP III - HERSTELLEN

Open de spuit door te draaien aan 
de grijze sluiting en mix een gelijke 
kleine hoeveelheid met een beetje 
kleurpoeder. Maak de tuit van de 
spuit schoon door de overtollige lijm 
weg te vegen voordat u de dop er 
weer op doet.

Gouden tips:
•  Mengsel verhardt binnen 5-10 

minuten!
•  Te veel poeder maakt de mix te 

droog en vermindert de kleefkracht.

Snelgids 
Van gebroken tot hersteld in 

10 eenvoudige stappen.

Lees voor gebruik het gedeelte 
"Veiligheidsinformatie" op pagina 7.
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STAP IV

Breng een dunne en gelijke laag Bio 
lijm aan op één zijde van de breuk 
met het roerstaafje, NIET met het 
penseel. 

STAP V

Wacht 1 minuut zodat de Bio lijm 
kan egaliseren over de breuklijn, 
druk dan beide delen tegen elkaar 
en houd ze enkele minuten vast tot-
dat de lijm hard is maar nog steeds 
goed plakkerig. 

STAP VI

Breng nu met het penseel extra 
poeder aan wanneer de lijm nog 
plakkerig is en wrijf zachtjes op voor 
een extra glimmend effect.
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STAP VII

Om de te kleine of ontbrekende 
scherven te vervangen snijd je een 
stuk van de kneedpasta en kneed 
je deze goed tot je een homogene 
massa hebt. 

STAP VIII

Vul de gaten met de kneedpasta en 
snij het overtollige weg. Na 30min 
breng je een fijne laag Bio lijm aan 
zodat elk deel van de kneedpasta 
bedekt is.

Gouden tips:

•  Eens gekneed droogt de pasta uit 
binnen de 10 min.
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STEP IX - SCHOONMAKEN

Eens jouw gebroken object helemaal 
hersteld is gebruik je de houten snij-
tool om alle niet gewenste lijmresten 
of lijnen te verwijderen.

STEP X 

Na 5-6 uur kan je het object voor-
zichtig schoonmaken met een spons 
en zeep. De bio lijm is volledig uitge-
hard na 48 uur en is dan voedselveilig 
en vaatwasserbestendig.

Gouden tips:

•  Gebruik nooit de ruwe schuurzijde 
van een spons, deze zal de gouden 
toplaag beschadigen.
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" There's a crack in everything, 
that's how the light gets in"

Leonard Cohen
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-  Draag altijd je handschoenen en 
bescherm je werkplek.

-  Houd kinderen steeds onder het 
toezicht van volwassenen.

-  Gebruik niet onder 10° graden Celsius, 
bewaar droog, koel & vorstvrij.

-  Houdbaarheid: 6 maanden in gesloten 
verpakking.

-  In geval van contact met de ogen, spoel 
overvloedig met water en raadpleeg 
een arts.

-  Slik geen enkel van de producten uit 
deze kit in. Indien toch ingeslikt, raad-
pleeg onmiddellijk een arts.

 
CHIYU Bio Resin

Een transparante snel drogende biologi-
sche 2 componenten epoxylijm van hoge 
kwaliteit voor een waterdichte hechting 
op hout, metaal, keramiek, glas, beton en 
edelstenen.

Opgelet: kan sporen van noten bevatten.

Epoxy kneedpasta

Een sneldrogende, super sterke 2 com-
ponenten kneedmassa. 
Wordt gebruikt om kleinere barsten & 
gaten op te vullen.

Belangrijke info

Premium mica kleurpoeder

Alle kleurpoeders zijn van een premium 
cosmetische kwaliteit. Niet inhaleren. 
Voorzie voldoende ventilatie. Buiten 
bereik van kinderen bewaren. Vermijd 
contact met ogen en huid. In geval van 
aanraking met de ogen, onmiddellijk 
spoelen met overvloedig water. In geval 
van inslikken, onmiddellijk medische hulp 
inschakelen. 

Opgepast  

De informatie in dit document is 
gebaseerd op uitgebreid onderzoek en 
praktische ervaringen. Omwille van een 
grote verscheidenheid van materialen en/
of omstandigheden waarin kan gewerkt 
worden, kunnen we niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor de verkregen resul-
taten en/of schade die gevolg zouden zijn 
van het gebruik van onze producten. Heeft 
u suggesties of vragen, dan staan wij altijd 
voor u klaar. 
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Enjoy your golden journey! 
And don’t forget to share your creations with us!  

    @chiyu.kintsugi

www.chiyu-kintsugi.com

CHIYU Kintsugi Academy

✓  Wil je meer leren over de geschiedenis en 
filosofie van Kintsugi?

✓  Wil jij gerichte tips & tricks en een uitgebreide 
begeleiding voor je herstellingen?

Start dan vandaag met onze 
Online Kintsugi Academy en leer 
alles op jou eigen tempo allemaal 
vanuit het comfort van jouw thuis. 

Hope to CHIYU there!


