
Q-Ballz
T E C H N I C K Ý L I S T

Materiál pro výtraty filmových masek

A.  Popis produktu

D.  Bezpečnostní pokyny

B.  Skladování, trvanlivost, upozornění

C.  Použití

Q-Ballz je jednokomponentní tekutina pro výrobu výtratů silikonových filmových masek. 
Materiál se naředí acetonem a pomocí americké retuše se nanese na silikonovou formu a model.
Acetonem se okraje potom vymývají pomocí klůcku do vytracena, takže se docílí velmi jemného
přechodu namodelované ( např. řezné rány ) a kůže. Na rány se používá Ecoflex GEL nebo
Dragon Skin smíchaný se změkčovačem silikonů Slacker.

Před použitím si přečtěte pokyny a bezpečnostní listy. Produkty jsou při dodržování pokynů
bezpečné. Zabraňte kontaktu se zrakem.
Všechny informace na tomto listu jsou korektní. Výrobce ani prodejce nezodpovídá za nevhodné
použití materiálu. 

Dodavatel : SILIKONY s.r.o., Slovanská alej 16, 32600 Plzeň, 602 406 435, www.silikonysro.cz

Q-Ballz skladujte a používejte při teplotě ca. 23°C. Materiál spotřebujte do 6 měsíců. Otevřením
ze zkracuje doba použití, zpracujte co nejdříve. Vyšší teplota zkracuje dobu skladovatelnosti.
Důležité : Nádobku po odlití materiálu ihned uzavřete.
Pozor : Q-Ballz je zápalná tekutina se zápalnými výpary. Chraňte před zdroji tepla a ohněm.
Pracujte v dobře větraném prostředí. Při použití Air Brush používejte ochranu dýchacích cest,
gumové rukavice, brýle a ochranný oděv.
 

Q-Ballz před použitím důkladně protřepejte !

Výroba masky:
1.  Nastříkejte na formu hlavy v tenké vrstvě separátor Ease Release 200.
2.  Jemným štětcem naneste tenkou vrstvu Q-Ballz.
3.  Nechte zaschnout min. 10 Minut.
4.  Naneste stejným způsobem ještě další vrstvy abyste dosáhli požadované tloušťky vrstvy.
5.  Obvykle stačí 5 - 10 vrstev.
6.  Hotovou masku nechte schnout ca. 2 hod. než ji sejmete z modelu hlavy,
7.  Masku napudrujte z vnější strany mastkem.
8.  Masku sejměte z modelu hlavy pomocí jemného štětečku a mastku.
9.  Výtraty na masce můžete rozpustit acetonem. 
 
Použití jako zapouzdřovacího materiálu :
1.   Nastříkejte na formu v tenké vrstvě separátor Ease Release 200.
2.   Q-Ballz nařeďte acetonem ( ca. 3-4 díly acetonu na 1 díl Q-Ballz ).
3.   Americkou retuší nebo jiným nástrojem naneste tenkou vrstvu Q-Ballz na formu.
4.   Nanesená vrstva musí schnout před dalšími postupy min. 10 minut.
5.   Naneste stejným způsobem další vrstvy. 
6.   Obvykle stačí 3 - 4 vrstvy.
7.   Formu vyplňte např. silikonem Ecoflex Gel nebo Dragon Skin se změkčovačem Slacker.
8.   Silikon nechte vytvrdnout.
9.   Naneste 3-4 vrstvy Q-Ballz.
10. Zapouzdřený objekt odformujte opatrně pomocí mastku a štětečku.
11. Výtraty můžete rozpustit acetonem.  
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