
Alja Safe™ 
Kristályos szilikát-mentes alginát 

 
Az Alja-Safe™ (függı szabadalom) egy új termék a Smooth-On „Eleven öntı” termékcsaládján belül. 
Fı alkalmazási területe az „eldobható” negatívok készítése az arcról, kézrıl, vagy bármilyen 
testrészrıl.  Többször felhasználható formákhoz a Body Double-t ajánljuk. 
Mitıl különleges az Alja-Safe™? Amellett, hogy elsırendő testöntı anyag, az Alja-Safe™ nem 
tartalmaz kristályos szilikátot, ami egy ismert karcinogén vegyület. Az Alja-Safe™ ráadásul jobban 
visszaadja a felület részleteit, mint más alginátok, így még jobb eredményt érhetünk el a termék 
legyártásakor. 
Az Alja-Safe™-et könnyő használni és gyorsan köt. Tökéletesen leképezi a felszín legkisebb részleteit 
is, ezáltal remek ideiglenes negatív egy-két termék legyártásához. Önthetünk bele gipszet, Matrix 
NEO-t (polimergipsz) vagy Smooth-Cast 300Q-t (rendkívül gyors uretán öntıgyanta) az eredeti forma 
reprodukciójához. 
 
Technikai adatok: 
Keverési arány (víz:alginát): 1:1 (térfogatra) 
                                                  5:1 (súlyra) 
Fajtérfogat:  0,936 l/kg 

Edényidı: 8 prec 
Kötési idı: 10 perc 
Megjegyzés: az edény- és a kötési idı nagyban 
függ a víz hımérsékletétıl. Melegebb víz 
csökkenti, míg a hidegebb víz növeli az 
értékeket. 

 
Elıkészületek, kimérés, víz hozzáadása: 
Az Alja-Safe™–et száraz, hővös helyen tároljuk. A termék tárolhatósági ideje limitált, ezért minél 
hamarabb használjuk fel. Kerüljük el, hogy nedvesség érje a fel nem használt Alja-Safe™-et. 
Megfelelı szellızés mellett használjuk. Gyakorlásképpen készítsük el a hüvelykujjunk öntvényét. 
Elıször kis mérető dolgokon gyakoroljunk, ezáltal sok tapasztalatot szerezhetünk. 
 
Formaleválasztó használata ajánlott, bár az Alja-Safe™ nem ragad a szırtelen bırhöz, de a 
szırszálakat körbeveszi, miáltal könnyen elıfordulhat mechanikai zárás. Ezt elızhetjük meg 
formaleválasztóval. Vazelint célszerő felvinni a szırrel borított részekre, mielıtt ráöntjük az alginátot. 
Könnyő lemosni szappanos vízzel, miután levettük a mintát. 
Mivel nincs két tökéletesen azonos feladat, mindig javasolt egy kisebb próba elvégzése, ha 
kérdéses a termék alkalmassága az adott célra. 
Keverési arány (víz:alginát): 1:1 (térfogat szerint). Kevesebb víz sőrőbbé teszi az alginátot, több víz 
pedig higítja. 
A víz minısége területenként változó. A kemény víz (nagy ásványanyag tartalom) csomóssá teszi az 
anyagot, illetve az meg sem köt rendesen. Nagyobb mennyiségek öntése elıtt célszerő tesztelni a víz 
minıségét. 
A víz hımérséklete legyen kb. 27°C. Ebben az esetben érvényes a 8 perces edényidı és a 10 perces 
kötési idı. Az ennél melegebb víz csökkenti, míg az ennél hidegebb víz növeli az idıtartamokat. A 
legjobb minıség elérése érdekében az alginát port keverjük a vízhez. 
 
Keverés: 
Az Alja-Safe™–et lehet kézzel is keverni, de a legjobb eredményt gépi keveréssel érhetjük el (pl.: 
fúrógép). Használjunk megfelelı keverıfejet a fúrógépen, és alacsony fordulaton keverjük el 
csomómentesre. 
 
 
 
 



Felhasználás: körbeöntés vagy függıleges felületre kenés 
Körbeöntés: 
A kikevert Alja-Safe™–et könnyen önthetjük egy kéz, vagy bármilyen egyéb testrész köré. Ügyeljünk 
rá, hogy a modell ne érjen le a kaloda aljára és a széleitıl is minimum 1,5 cm-re legyen. A kaloda 
legmélyebb pontján kezdjük a beöntést, hogy az anyag szorítsa ki a levegıt. Miután az Alja-Safe™ 
megkötött, távolítsuk el a modellt lassan és óvatosan. A túl gyors eltávolítás tépıdést okozhat az 
alginátban. 
Függıleges felületre kenés: 
Bizonyára szeretnénk kísérletezni a víz arányával. Például néhány vevı 1:1,5 arányban keveri a vizet 
az algináttal. Ekkor kézzel kell bedolgozni az alginátot a felület részleteibe, majd hagyni kell 
megkötni. 
Miután megkötött az anyag egy tám-héj szükséges a használatához. Használhatunk gipsz pólyát is erre 
a feladatra. 
 
Öntés a szerszámba: 
Az alginát szerszámok gyorsan kopnak. Ezért ajánlott a kötéstıl számítva 4 órán belül felhasználni. 
Önthetünk bele Matrix NEO -t, gipszet, viaszt, agyagot és gyors kötéső uretán gyantát vagy 
bırutánzatokhoz Dragon Skin Q-t.  
 
Fı a biztonság!! 
Mielıtt a fenti, vagy bármely más Smooth-On termék használatát elkezdené, olvassa el az adott 
termékhez tartozó Anyagbiztonsági Adatlapot (MSDS – Material Safety Data Sheet), melyet kérésre a 
Smooth-On szívesen rendelkezésére bocsát. Minden Smooth-On termék használata biztonságos, ha az 
utasításoknak megfelelıen járunk el.  
Figyelem: Bár e tájékoztatóban szereplı adatokat helyesnek véljük, semmilyen garanciát nem 
vállalunk az adatok pontosságára, illetve a termék ezen adatokon alapuló felhasználását és a 
felhasználásból adódó esetleges jogsértéseket illetıen. A felhasználó köteles megállapítani, valóban 
megfelelı-e a termék az adott feladat elvégzéséhez, és köteles felelısséget vállalni minden ebbıl 
származó kockázatért. 
 
Honlapcím: www.smoothon.hu 


