Het gebruik van siliconen rubber
Benodigd gereedschap: siliconenrubber, verharder, mengbekers, roerhoutjes, eventueel losfilm en/of loswas, kwast en weegschaal.
Voor het maken van afdrukken zijn de siliconenrubbers een zeer geschikt produkt.
Door de fijne structuur van het rubber is het mogelijk om een gedetailleerde afdruk te
verkrijgen.
Het voordeel van de siliconenrubber is, dat het te vormen is bij het lossen van normaal niet losbare voorwerpen.
Werkwijze:
1) Bewerk het voorwerp zodanig dat het siliconenrubber erop
gegoten kan worden. Dat houdt in schoonmaken en het
voorwerp zodanig insluiten dat het rubber niet wegvloeit.
2) Is het voorwerp erg poreus, dan moet er een lossingswas op
aangebracht worden, dit gaat echter wel ten koste van de
fijne structuur. Een andere mogelijkheid is het voorwerp in
een losfilm te zetten.
3) Als de vorm klaar is, kan de vloeibare siliconenrubber
gemengd worden met de verharder, volgens de verhouding die
op de verpakking is aangegeven.
De verwerkingstijd is ongeveer 2,5 uur bij kamertemperatuur.
Strijk voordat de siliconenrubber erop gegoten wordt, met
de kwast die delen van het voorwerp in, die een fijne
structuur hebben. Dit voorkomt dat er luchtbellen in de
structuur achterblijven.
4) Laat de siliconenrubber 24 uur uitharden, alvorens het te
lossen. Een tweede afdruk van bepaalde voorwerpen, is vaak
beter van kwaliteit, omdat het vuil dat na het schoonmaken op
het voorwerp is achtergebleven, nu pas los komt.
Met een siliconenrubbermal zijn de meest grillige en gedetailleerde modellen af te
vormen.
Afhankelijk van vorm en gewenste eigenschappen van het gietstuk heeft u een
keuzemogelijkheid uit polyester-, epoxy-en polyurethaanharsen.
Als polyesterhars is de glasheldere giethars zeer geschikt voor ingieten. Het inmengen
van extra versneller beïnvloed de kleur van de hars, deze zal minder helder worden.
Alle drie genoemde harsen zijn mengbaar met vulstoffen.

Het gebruik van vulstoffen kan voor bepaalde afdrukken aan te bevelen zijn:
- de reactiewarmte loopt niet zo snel op
- het gietstuk krimpt minder
- kostprijs wordt verlaagd

