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SILICONE AFDRUKMATERIALEN

Dit zijn uiterst elastische zelflossende afdrukmaterialen voor mallen en matrijzen die gebruikt worden bij de reproductie van figuren, sculpturen en modellen uit allerlei materialen: gips, kunststeen, pur- schuim, keramiek, kunsthars of metalen met een laag smeltpunt zoals tin en lood.  Deze SILICONE’s vinden hun toepassing oa. in de kunst, de modelbouw en bij restauratiewerken aan monumenten.
De uitharding gebeurt door toevoeging van een harder (gewichtsdelen) en op kamertemperatuur.
SILICONE’s bieden vele voordelen.  Zoals een eenvoudige verwerking, een zeer nauwkeurige weer-
gave van de fijnste details en een gemakkelijke ontmalling door de natuurlijke lossingseigenschappen.
Het geeft geen beschadiging van het origineel en de SILICONE-mallen kunnen meermaals gebruikt worden, in het bijzonder onze scheurvaste SILICONE RF.

SILICONES bestaan er in 2 uitvoeringen: gietbaar en schilderbaar.  Hier volgt een overzicht van de verschillende types:

Gietbare silicone’s

SILICONE NL: een silicone met lage viskositeit, voor nauwkeurige reproducties met ondiepe,   			 eenvoudige insnijdingen. (3-5% verharder)
SILICONE RF: een zeer scheurvaste silicone voor nauwkeurige reproducties met diepe, moeilijke 
		 insnijdingen. (+5% verharder)
SILICONE HT: een rode silicone bestand tegen hoge temperaturen (tot max. 400 °C), voor metalen
		 met een laag smeltpunt. (+5% verharder)
SILICONE HK: een silicone met een zeer hoge mechanische en chemische bestendigheid (+10% 
		 verharder)

Schilderbare silicone’s

SILICONE ST: strijkbare silicone voor voordelige reprodukties met diepe insnijdingen (+10%  
                        verharder)
SILICONE RF + SICCO THIX: een zeer scheurvaste gietbare silicone die kan verdikt worden met 
                        sicco-thix, zodat deze schilderbaar wordt (+5% verharder) (max. 10%)

Voorbereiden van het origineel

Voor u van start gaat, dient u het origineel voor te bereiden.  Verwijder stof en ander vuil.  Indien men oplosmiddelen gebruikt bij het reinigen, moet men zorgen dat deze het origineel niet aantasten.  Bovendien moet men wachten tot het oplosmiddel volledig verdampt is.  Bij poreuze of ruwe opper-  vlaktes moet men het origineel met een losmiddel TRENNSPRAY eerst bespuiten.  Ook bij glas, glas-
keramiek en stukken die met schellak werden behandeld, dient men deze TRENNSPRAY te gebruiken.
Het geeft een volledige kleurloze, onzichtbare waslaag die zorgt voor een goede ontmalling zonder beschadiging aan het origineel.  Bij gladde oppervlaktes dient men geen lossingsmiddel te gebruiken.

Maken van een afdrukraam

Het afdrukraam dient om het voorwerp in te plaatsen en het zo vol te gieten met de SILICONE.  Dit  raam kan vervaardigd zijn uit hout, karton, gips, glas of plastiek.  Bij poreuze ondergronden en glas dient men dit afdrukraam ook te voorzien van een laagje TRENNSPRAY.  Het afdrukraam moet 2 cm groter en hoger dan het voorwerp zijn en volledig afgedicht, zodat er geen gegoten SILICONE kan wegvloeien.

Een mal uit silicone gietmassa

Leg het voorwerp in het afdrukraam.  Houdt rekening met uw latere gietopening.  Met behulp van een kwast brengt men een eerste laag op het voorwerp aan, dit om luchtbellen te vermijden.  Vervolgens wordt het afdrukraam volledig volgegoten met SILICONE.  Laat alles 24 uur drogen, dan kan het afdrukraam deels gedemonteerd worden om de mal en het voorwerp eruit te halen.  De verkregen mal wordt best nog 48 uur aan de lucht bewaard alvorens het een eerste keer te gebruiken.  Hiermee verbetert men de mechanische eigenschappen van de siliconemal en wordt de levensduur verlengt.

Een twee- of meerdelige mal uit silicone gietmassa

Bij moeilijke stukken moet men een mal uit meerdere delen maken opdat men geen problemen krijgt bij het ontmallen.  Vul uw afdrukraam tot in de helft met plasticine en duw uw voorwerp er tot op de scheidingslijn in (de helft).  Bepaal wat uw gietopening wordt en zet dat gedeelte van het voorwerp tegen de wand van uw afdrukraam.  Bij SILICONE HT kan men best verluchtingskanalen voorzien, zodat de hete vloeistof kan verdampen.  Giet nu het raam vol met SILICONE.  Na 12 tot 24 uur kan men de mallen eruit nemen.  Laat deze nog 48 uur drogen alvorens te gebruiken  Bij het gebruiken van de siliconemal zet men de verschillende delen vast met een klem zodat de vloeistof niet weg kan.

Een mal uit silicone-strijkmassa

Bij de strijkmassa is het afdrukraam overbodig, vermits u op het voorwerp kan werken.  De thixotrope
dikke SILICONE ST druipt niet af en kan zelfs boven het hoofd verwerkt worden.  Ideaal dus voor toepassingen ter reproductie of herstellen van stukwerk of moluren.  De strijkmassa met behulp van een kwast of spatel meermaals op het model aanbrengen tot men een geschikte laagdikte verkrijgt van 1,5-2 cm.  Na uitharding van de silicone wordt een steunmal uit gips of plaaster gemaakt.

Maken van een steunmal

De steunmal wordt gemaakt bv. in gips of KERAMIEK 10 en zal ertoe dienen dat de mal niet vervormt als hij volgegoten wordt.  Men brengt wat gips of KERAMIEK 10 aan op de mal en kan dit eventueel versterken met een verband dat men in de natte gips legt.  Afhankelijk van uw stuk zal er een steunmal in 1 of 2 delen gemaakt worden.




Een twee- of meerdelige steunmal wordt als volgt gemaakt.  Men neemt een strook plasticine en legt die op de scheidingslijn.  Eerst behandelt men één deel van de mal met gips of KERAMIEK 10 en werkt men tegen de plasticine aan.  Is dit deel volledig droog, neemt men de plasticine weg en bespuit men die scheidingslijn met TRENNSPRAY (lossingsmiddel).  Als dit droog is, kan men aan het tweede deel van de mal beginnen met gips of KERAMIEK 10.  Men werkt dan tegen de opstaande wand aan die behandeld werd met TRENNSPRAY.  Als alles weer droog is, zal men de 2 delen kunnen lossen van elkaar en van de mal.

Als de mal volledig is afgewerkt, kan men het afgietsel maken.  Men heeft de keuze uit verschillende producten:
-KERAMIEK 10, synthetisch porcelein dat men kan schilderen
-GIETHOUT, polyesterhars met een houtimitatie, wordt met houtbeits in de gewenste houtkleur geschilderd
-GTS, glasheldere polyesterhars voor een glaseffect
-MODELBLITSMASSA, sneluithardende polyurethaan giethars, die nadien eenvoudig bijgewerkt kan worden (2-3 min)

NUTTIGE TIPS

-Draag steeds beschermkledij en/of handschoenen tijdens de werkzaamheden
-Indien men twijfelt aan een ondergrond, kan men best een proefstuk maken
-Werk op kamertemperatuur (18-20 °C)
-Om het uithardingsproces te versnellen, kan men het stuk warmer plaatsen
-Lees aandachtig de gevarenindicaties op de etiketten
-Dit product is leverbaar in verschillende verpakkingen, wat de prijs gevoelig beïnvloedt
-Men kan SILICONE NL + 10 % harder ook op de huid gebruiken, als die goed met vaseline is beschermd (droogtijd ca. 15 min)

INVENTARIS BENODIGDE MATERIALEN

-SILICONE
-TRENNSPRAY
-PLASTICINE
-KERAMIEK 10 of gips voor steunmal
-Wegwerpborstels
-Mengbekers en -stokjes
-Beschermhandschoenen en/of overall






Onze verwerkingsinformaties zijn opgesteld naar best vermogen en kunnen nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid.








