GEZICHTSMAL MAKEN VAN SILICONENRUBBER
Benodigde materialen:
-

siliconenrubber
verharder FAST (eventueel ook verharder THIXO en/of BASIS)
mengbekers
roerhoutjes
kwasten
latexhandschoenen
vaseline
grote rietjes
aceton
schone doeken
vaseline
weegschaal

Omstandigheden:
-

Ruimte:				Droog
Omgevingstemperatuur:		
ca. 20°C
Materiaaltemperatuur:		
20°C - 25°C
Luchtvochtigheid:			Laag
Mengverhouding harder:		
5% toevoegen

Tip! Als de siliconenrubber in meerdere lagen aangebracht moet worden doe dit dan nat in nat!
Gebeurt dit niet dan kunnen de individuele lagen weer los van elkaar raken.

Werkwijze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

-

Voorbereiding
Vaseline smeren
Siliconenrubber afwegen en aanmaken
Siliconenrubber opbrengen
Uitharden en steunmal maken
Lossen
Genieten van de siliconenrubbermal! :)

1) Als eerste begint u met een goede werkplek op te stellen. Doordat de siliconenrubber oplosmiddelvrij is kunt u gewoon in huis werken.
Wel is het belangrijk dat u wat karton of kranten onder uw werkplek legt. Zodat eventueel gemorst
rubber gemakkelijk op te ruimen is.

Het maken van een gezichtsmal is een klus waar snelheid bij geboden is en daarom is het belangrijk
om dit met 2 personen te doen. Een is het model en de ander mengt en brengt aan.
Bepaal de dikte van de te maken mal en de hierbij passende hoeveelheid materiaal.
Denk eraan! Wilt u de gezichtsverhoudingen perfect kopiëren dan zult u een steunmal moeten maken
voor uw siliconenmal. Dit kunt u doen met snelgips en gaas.

2) Vaseline zorgt ervoor dat de siliconen niet hechten aan u en uw haar. Smeer uw gezicht in met een
dun laagje Vaseline. Uw haargrenzen, wenkbrauwen en wimpers goed meenemen!

3) U heeft bepaald hoeveel siliconenrubber u wilt gebruiken en weegt de hoeveelheid af op uw digitale
weegschaal. Voeg 5% van het gewicht aan harder toe en meng goed door.
Als u alleen de FAST-verharder gebruikt moet u snel te werk gaan. Met deze harder heeft u ongeveer
een minuut om het rubber aan te brengen voordat deze begint te geleren.
Wilt u dit proces vertragen moet u een mengsel maken van de FAST-verharder met de BASIS-verharder. U zult een aantal proefjes moeten doen om te kijken wat voor u een goede verwerkingsduur is.
Noteer de gel-tijd en uithardingstijd zodat u straks niet voor verrassingen komt te staan.
Ook kan het handig zijn om de siliconenrubber wat pasteuzer te maken, hiervoor mengt u wat THIXOverharder naar behoeven bij.
Dit zodat niet alles van het model afdruipt en u een dikkere laag in 1 keer kan aanbrengen.
Let wel op, de totale hoeveelheid verharder (mix of puur) moet altijd 5% van het gewicht
siliconenrubber zijn!

4) Het aanbrengen van de siliconenrubber kunt u met een kwast doen. Heeft u de siliconenrubber pasteuzer gemaakt dan kan het zijn dat het gemakkelijker is om met een roerhoutje/spatel het rubber aan
te brengen.
Vergeet niet uw rietjes/buisjes! (anders wordt het ademen zo moeilijk:)

Siliconenmal zonder steunmal

5) Het uitharden hangt af van de verhouding aan harders die u gebruikt heeft.
Met de FAST-verharder is het product na 3-5minuten uitgehard en kunt er verder mee werken.
Heeft u een mix gemaakt van harders, dan zult u op uw proeven af moeten gaan.

Zodra de siliconenrubber volledig is uitgehard kunt u verder gaan met het maken van de steunmal.
Maak de snelgips aan volgens de aangegeven instructies en impregneer uw gaas hiermee. Breng dit
aan op uw gezichtsmal. Dit kunt u gewoon met uw handen doen wel even een paar handshoentjes
gebruiken. Nu laten uitharden.
Zodra de gips is uitgehard kunt u verlost worden uit uw benarde situatie! :)

Siliconenmal met gips-steunmal

6) Het lossen zal vrij simpel zijn, maar om uw gips-steunmal niet te vervormen wel voorzichtig te
werk gaan.
Werk los bij de oren en trek rustig naar voren.
Het kan ook zo zijn dat het handiger is om de steunmal eerst te verwijderen en dan pas de gezichtsmal. Wil de steunmal niet goed los dan kunt u bij de oren een stuk inknippen om meer speling
te verkrijgen.

7) Genieten naar behoeven van uw prachtige gezichtsmal!
Succes met uw project!
Als u er niet uitkomt kijk dan op ons Youtube-kanaal voor instructiefilmpjes. Uiteraard zijn wij
telefonisch ook te bereiken op 0561-613344. Wilt u liever persoonlijk contact? Bezoek dan onze
winkel in Wolvega, de koffie staat voor u klaar!

