
Vyrobte si otisk svého nosu

ze silikonu Body Double Silk

nebo alginátu Alja Safe Acrobat

Vyrobte si otisk svého nosu ze silikonu

Body Double Silk, Body Double Standard

nebo alginátu Alja Safe Acrobat.

Na silikon nebo alginát naneste materiál

na podpůrnou formu ze sádrového obinadla

nebo termoplastu Worbla Finest Art nebo Thibra.

Z obyčejné sádry nebo polymerační sádry

Acrylic one si udělejte odlitek nosu. 

Vyjměte odlitek z formy a usaďte jej na podložku.

Pozor ! Sádra musí být absolutně suchá,

proto je výhodnější polymerační sádra Acrylic One.

Odvažte si odpovídající množství Derma-Sil

v poměru 10 : 1.

Smíchejte pigmenty se silikonem a vyválcujte je

do tenké vrstvy. Silikon získá odpovídající tvrdost

až při vytvrdnutí v troubě. Při modelaci je měkký.

Na sádru naneste tenkou vrstvu separátoru

Super Seal a nechte 4 hod. schnout.

Vyválcujte prohnětaný silikon strojkem

na nudle ( není nutné, ale dojde k lepšímu

a snazšímu promísení jednotlivých složek ).

Modelujte silikon na sádrový odlitek nosu

s případným výplňovým podkladem

z modelovací hmoty Super Sculpey.

Aby nebyl rypáček těžký a ušetřili jste silikon

namodelujte na sádru nejprve podklad z modelovací

hmoty Super Sculpey, která později vytvrdne v troubě

a dá se ze silikonového rypáčku snadno odstranit.

Pro požadovaný odstín silikonové hmoty

přimíchejte do silikonu pigment Silc-Pig.

( velmi malé množství )

Odstraňte případné přesahy Derma-Silu

a vyhlaďte okraje a přesahy pomocí

silikonového ředidla NOVOCS Gloss.

VÝROBA PROSTHETIKY NA NOS

Nechte silikon vč. podkladů vytvrdit

min.1 hod. při 80°C v troubě.

Derma-Tac je kontaktní lepidlo na kůži.

Potřete jím okraje prosthetiky a nechte

pár sekund zavadnout.

Před sejmutím prosthetiky musí být nejprve

opatrně odstraněny okraje silikonu.

Lepidlo nanášejte na kůži postupně 

a před přilepením prosthetiky nechte krátce

zavadnout. V případě potřeby můžete výtraty

vyhladit pomocí Skin Slash.

Použitím odstraňovače lepidla Remover budou

mít okraje prosthetiky tendenci se kroutit.

Poté co se odstraňovač lepidla odpaří uložte

silikonový výrobek na výchozí formu.

Pomocí Derma-Tac Remover se dá lepidlo

velmi rychle a jednoduše odstranit.

Pro permanentní malbu můžete použít

také pigmenty Fuse FX Lackiersilikon.

Vytvrzenou modelovací hmotu

Super Sculpey můžete nyní oddělit od silikonu.

Nyní je možné prosthetiku dobarvit make-upem.

Prosthetika je připravena k novému použití.

Stáhněte okraje  modelovacími nástroji do vytracena.

Okraje by neměly být roztřepené.

Pomocí razítek můžete jednoduše zhotovit

texturu. Ke snížení lepivosti silikonu k razítku

můžete použít 99% isopropanol.

w w w. s i l i ko n y s r o . c z


	Stránka 1

