
Skin Tite
T E C H N I C K Ý L I S T

 adiční silikon pro výrobu tržných ran a jako lepidlo na kůži

A.  Popis produktu

Skin Tite je víceúčelový dvoukomponentní adiční silikon pro následující použití :

1. Lepidlo silikonových masek, tržných ran, jizev a protetiky na kůži.
2. Modelovací silikon na tržné rány, jizvy apod. Skin Tite se míchá s pigmenty
    Silc-Pig a tixotropní přísadou Thi-Vex.
3. Licí hmota na negativní formy ( např. imitaci kůže ).

Skin Tite je stabilní, elastický a poddává se pohybům kůže i na prstech, kolenou
nebo lokti. Na kůži se nenanáší žádný separátor.
Materiál je certifikován pro styk s pokožkou.
 

C.  Skladování, trvanlivost

Skladujte a používejte při teplotě ca. 23°C. Po otevření nádob se zkracuje doba
trvanlivosti. Zbytek materiálu zpracujte co nejrychleji. Po otevření ihned opět zavřete.
Vyšší teploty zkracují trvanlivost, ale i dobu zpracování a tuhnutí.

F.  Použití jako lepidlo na kůži

G.  Modelace přímo na kůži

I.  Bezpečnostní pokyny

H.  Použití jako modelovací hmoty přímo na kůži

D.  Příprava, odstranění rizik

Pro ujištění se, že model není na silikon alergický doporučujeme provést malý test
na hřbetu ruky. Při negativní reakci v práci nepokračujte.
Některé olejové kosmetické krémy nebo také modelovací hmoty obsahující síru mohou
zapříčinit poruchy síťování. Silikon zůstane lepkavý na povrchu nebo dokonce v celé
vrstvě. Doporučujeme na konkrétním místě provést malý test.
I když to není nezbytně nutné, separátor usnadní sejmutí formy.
Lijete-li Skin Tite do formy z adičního silikonu je nutná kvalitní separace pomocí 
Ease Release 200 nebo Fuse FX Royal Jel-E. Skin Tite nelijte do forem z kondenzačních
silikonů, porucha síťování je velmi pravděpodobná.

E.  Míchání, barvení

Materiály skladujte a používejte při teplotě 23°C. Míchací nádoby a míchačky musí
být čisté. Skin Tite se míchá v poměru 1:1 váhově i objemově. 
Pigmenty Silc-Pig nebo Fuse FX se smíchají nejprve ve složce B. Poté se přidá
složka A. Míchejte intenzivně 1-2 minuty. Stírejte při míchání silikon ze stěn i dna 
míchací nádoby. 

Očistěte pokožku od krémů a nečistot. Po smíchání složek Skin Tite naneste silikon
na silikonový objekt a přidržte na kůži dokud materiál neztuhne. Natřete dodatečně
malé množství na okraje objektu a štětcem nebo klůckem namočeným v alkoholu
je přitlačte k pokožce a vytírejte do vytracena. S divadelní kosmetikou následně docílíte
jemného výtratu.  

Po smíchání složek přidejte pár kapek tixotropní přísady Thi-Vex aby silikon nestékal.

Přečtěte si před použitím bezpečnostní list. Všechny Smooth-On materiály
jsou při dodržování předepsaných bezpečnostních pokynů bezpečné.
Zabraňte kontaktu se zrakem, silikonové polymery jsou pro oči bezpečné, ale 
podráždění není vyloučené. V případě kontaktu vyplachujte 15 minut vodou a navštivte
ihned lékaře. Potřísněnou pokožku omyjte mýdlovou vodou. 

Skin Tite je možné lít do negativních forem ze silikonu ( pouze adičního ), sádry,
pryskyřic apod. Jako snadno omyvatelný separátor je možné použít směs Jaru
a alkoholu v poměru 1:2. Nátěr nechte ca. 30 zaschnout. Nalijte do formy Skin Tite
probarvený do odstínu kůže. Po vytvrdnutí a vyjmutí z formy omyjte teplou vodou.
Po uschnutí nalepte pomocí Skin Tite na kůži.  Divadelní kosmetikou docílíte
jemného výtratu. Po odstranění jizvy z kůže je silikonová jizva opět použitelná.
Jizvy lze z pokožky snadno sejmout, práci Vám usnadní např. dětský olej.

 

  

Naneste Skin Tite na pokožku. Modelovacími nástroji vytvarujte jizvu. Pro jemné
výtraty použijte štětec a alkohol. 

Důležité : Všechny uvedené údaje jsou korektní. Výrobce ani dodavatel nepřebírá
zodpovědnost za nevhodně zvolený materiál či špatné zpracování.

B.  Technická data

Míchání objemově                1A : 1B

Míchání váhově                    1A : 1B

Viskozita směsi ( mPas)        natíratelný

Spec. hmotn. ( g/cm3 )          1,07

Barva                                      mléčná průsvitná

Doba zpracování ( min. )        3   v závislosti na teplotě těla

Odformování ( min. )               5   v závislosti na teplotě těla

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