
Glasyrwokarna från Talisman Enterprises, Nya Zeeland, är unika på marknaden och är en bra enkel lösning till ett
vanligt glaseringsproblem, nämligen att glasera stora fat. En tillräckligt bred behållare kräver ofta en stor mängd 
glasyr om föremålet ska täckas helt i doppningsprocessen. 

Talismans glasyrwokar i tre olika storlekar är ett bra hjälpmedel. Med sin paraboliska form har woken stor bredd 
men behöver bara en relativ ringa del glasyr. Fungerar också utmärkt som uppsamlingsskål om man häller glasyr 
på stora alster. Upp-och-ner vänd kan de också användas till att skapa stora fat och skålar mm med kavelteknik.

MÅTT PÅ GLASYRWOKAR (c:a mått, kan variera lite grann)

  Inv. dia.         Inv. djup Utv. dia Utv. höjd Vikt, kg
Nr. 1 Polyetenplast    440 mm 230 mm 490 mm 235 mm 1,05 
Nr. 2 Polyetenplast  610 mm 180 mm 680 mm 185 mm 1,45
Nr. 3 Polyetenplast 450 mm    78 mm 500 mm   83 mm ej lagervara

GLASYRWOKAR

Wok nr. 1 Wok nr. 2
Volym vätska    djup  dia.   djup dia.

1 liter  4,0 cm 24 cm  3,0 cm 27 cm
2 liter    5,5 cm 28 cm  4,0 cm 33 cm
3 liter  7,0 cm 31 cm  5,5 cm 36 cm
4 liter  8,0 cm 33 cm  6,0 cm 39 cm
5 liter  9,0 cm 35 cm  7,0 cm 41 cm
7,5 liter 11,0 cm 38 cm  8,0 cm 45 cm
10 liter 13,0 cm 41 cm 10,0 cm 48 cm

Alltså exv. 5 liter glasyr i wok nr. 1 ger 9 cm djup och max dia. 35 cm
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Glasyrwoken placeras gärna i en stadig skål /hink och kan användas på många olika sätt.  
Den måste inte sitta vågrätt.

Vi rekommenderar att man använder 2 st glasyrtänger om ett stort fat ska glaseras.

Fraktkostnader (gäller februari 2022 tillsv.)

Wokarna väger inte mycket men är stora volymmässig.  Skrymmevikt är en beräknad vikt som används för gods 
och paket som tar upp stor plats i förhållande till sin vikt. I Sverige som är det flesta länder  volymberäknas 1 kbm 
(kubik meter) till 280 kg. Wokarna skickas med DHL och hämtas ut från ombud. De levereras inte hem till köparen.
Alltså: 
Wok nr. 1 väger c:a 1 kg men volymberäknas till 20 kg och fraktkostnaden är  222,00 inkl moms.
Wok nr. 2 väger c:a 1½ kg men volymberäknas till 33 kg och fraktkostnaden är  257,00 inkl moms.

Talisman glasyrwokar tillverkas av polyetenplast (PE).  En Talisman wok kommer att hålla i många, många år; 
kanske livet ut. Vi rekommenderar dock att woken inte förvaras där den utsätts långa perioder för UV-ljus.

PE är ett mångsidigt plastmaterial, genomskinligt till halvgenomskinligt, med god termostabilitet (tål 
temperaturer ned till -60 °C), dielektriska egenskaper, motståndskraft mot syror, baser och alkoholer och den kan 
bearbetas både till mjuka och hårda produkter. 

Polyeten är en ofarlig plast och 100% återvinningsbar. 
PE är den plast som globalt har de största produktions- och processvolymerna årligen.


