
Zacht gloeien :   740̊ C - 770̊ C
Harden:    760̊ C - 830̊ C

Koelen in hardingsolie of water. In water minder risico op scheuren en vervorming, zeker bij dunnere stukken. 
Echter, voor het verkrijgen van hardingslijnen, is water aan te raden. De risico’s op breuk zijn groter, 
maar het effect als het wel goed gaat ook. Voor gevorderde smeden, die de kleurtemperaturen goed kennen. 

Spanningsarm gloeien: 180̊ C - 220̊ C

Het is essentieel dat bij het naslijpen van de messen, na het harden, de temperatuur niet boven de
180̊ C uit komt, omdat dit de messen verder ontlaat. Daarom raden we aan met Haidu 
waterstenen de laatste slijpgang te doen, tot het afwetten. 
Of de Goset G20 slijpmachine op de lage toeren te laten draaien en tussentijds intensief te koelen 
met water. 

Het staal is niet corrosiebestendig. Daarom is invetten met (EKS-)olie bij het 
afwerafwerken en telkens na gebruik noodzakelijk. Een natuurlijke patina zal ontstaan bij gebruik in 
de keuken, als gevolg van zuren in voedsel. 

Prachtig zuiver staal, door gevorderde smeden zeer gewaardeerd vanwege de goede karakteristieken. Indien 
er niet wordt ge-vuurlast, en er wordt gesmeed op tussen de 800̊ C en 900̊ C (rood tot geel), dan blijft de 
fijne grein van het staal bewaard. Daarnaast zal het verlies van carbon/koolstof worden ingeperkt. 

Toch vuurlassen? Dit staal vuurlast erg prettig rond de 1100̊ C, en gebruik wat vuurlasflux. (Altijd op 
voorraad in onze webshop/winkel.) Werk schoon. Na het vuurlassen/smeden even zacht gloeien, daarna 
harden en temperen (spanningsarm gloeien) volgens onderstaande diagrammen. 

Zeer zuiver hoog koolstof staal met de volgende richtanalyse; 

‘White paper steel’
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One stop shop voor ambachtelijke messen makers 

Exclusief carbon staal voor (Japanse-) messen.
Verkrijgbaar in de volgende maten: 
- 53 x 6.3 mm 
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Shiro Gami messenstaal


