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Rubosil kétkomponensű önthető szilikon szobrászathoz

 

„Öntse formába elképzeléseit”

 

Rubosil önthető szilikon család szobrászati formák és sablonok készítéséhez.

Használhatják:  szobrászok , gipszstukkó készítők, épület szobrászok, műkő készítők, régészek és otthoni
használatra hobbi szobrászkodáshoz.

A kétkomponensű szilikont számos területen lehet alkalmazni, de az egyik legnagyobb felhasználója a
szobrászat.

 

A Rubosil önthető szilikongumi

A legapróbb részletekig visszaadja a formákat és a struktúrákat, legyen szó szobrok másolásáról, gipszből
készült modellekről vagy restaurálásnál szobor töredékekről. Használható műkő készítéshez is.

Az RTV-2 szilikon használható héj öntéshez, teljes szobor alakzatok kiöntéséhez. Szobrászok az erősen
alámetszett részeknél üvegszövettel vagy gézzel erősítik meg a szilikont, ami még erősebbé teszi a sablont.

 

Az önthető szilikongumi két részből tevődik össze:

az egyik összetevő maga a folyékony halmazállapotú szilikongumi

a másik összetevő a katalizátor, ami a szilikon kötéséhez szükséges – ettől lesz a folyékony
halmazállapotú szilikon gumiszerűen rugalmas kötés után

Különböző keménységben forgalmazunk kétkomponensű szilikont.

a puhább anyagokat finom struktúrájú és aprólékos formákhoz javasoljuk

a középkeménységű szilikont nagyobb szobrok öntéséhez ajánljuk

a keményebb típusokat egyszerűbb betonformákhoz vagy oszlopok készítéséhez ajánljuk./span>

 

Önthető szilikon bekeverése és öntése

A két anyagot lassú keverés mellett kell összekeverni hogy légbuborékok vagy légzárványok  ne tudjanak a
felületén képződni. A szobor másolatot kalodába kell helyezni, majd formaleválasztóval be kell kenni a szobrot
és a kalodát is, majd vékony sugárban megkezdhetjük az öntést. Az anyag önterülő, ezért célszerű egy pontra
önteni a szilikont, hogy a levegőt a folyékony szilikon maga előtt kiszorítsa.
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Szilikon gipszöntő forma

Rubosil önthető szilikon keménység szerint:

Rubosil SR 20, Rubosil SR 26, Rubosil SR 30,

Rubosil SR 35, Rubosil SR 38, Rubosil SR 40,

A kötéshez szükséges katalizátort Rubosil K néven forgalmazzuk

1 kg Rubosil önthető szilikonhoz 50 ml katalizátort kell adagolni.

Katalizátor kiszerelések szerint: 25 ml, 50 ml, 250 ml, 1 liter

 

Kétkomponensű szilikon paszták

Függőleges felületekhez kétkomponensű szilikon pasztát is forgalmazunk amely vörös vagy fehér paszta néven
kerül forgalomba. Spaklival lehet felhordani a felületekre. Óriási előnye az önthető típusokkal szemben hogy
függőleges felületekről is könnyen vehetünk negatív formákat csöpögésmentesen.

1 kg szilikon pasztához 2 db 50 ml-es katalizátor szükséges

A fenti anyagokon túl formaleválasztót (SEPARATOR) és anyag sűrítéséhez használható sűrítő Filler-t is
árusítunk.
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Rubosil önthető szilikon család

Szilikon színek kétkomponensű szilikonhoz
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Szilikon öntés
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Szobor szilikon sablon
Kétkomponensű szilikon öntés
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Önthető szilikon gipszstukkóhoz
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Kétkomponensű szilikon
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Szilikonforma Rubosil önthető szilikonból

Rubosil önthető szilikon
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Szilikon öntőforma műkőhöz
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Szilikon forma műgyanta öntéshez
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Kétkomponensű szilikon szett
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Szilikon forma leválasztása

16/26



Szilikon héj öntőforma gipsz támasztékkal Rubosil SR30 szilikonból
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Önthető szilikon szett finom formákhoz
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Kétrészes szilikon gipsz öntőforma Rubosil szilikonból
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Rubosil RTV-2 szilikon
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Szilikon sablon gipsz öntéshez
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Hőálló kétkomponensű paszta
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Szilikongumi sablon műkő gyártáshoz
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Kétkomponensű fehér szilikon paszta
Folyékony szilikon
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Rubosil önthető szilikongumi

Szilikon öntősablon készítés VIDEÓ

Szobor és kisplasztika másoláshoz, szilikon öntőgumi raktárról kapható !

Szobor másoló és dombormű negatív készítéshez önthető szilikon termékeinket
megvásárolhatja vagy megrendelheti a Bondex Kft. szilikon üzletében:

Szilikon szaküzletünk elérhetőségei

Bondex szilikon szaküzlet
kis és nagykereskedelem, értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig  Sz-V: zárva

Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 06 1 273-0504
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Mobil: 06 20 4330413, 06 20 9226073, 06 20 9468122
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva.
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