
Body Double™ 
  „Bőrre kenhető” gumi öntőminta-készítéshez 

   
TERMÉKLEÍRÁS 
A Body Double™ „Standard Set” és Body Double™ „Fast Set” tartós, gyors kötésű szilikongumi, 
amely közvetlenül a bőrre felvihető, ezáltal alkalmas a kéz, az arc és egyéb testrészek kokilláinak 
elkészítésére. A gumi gyorsan köt meg, és az eredeti mintát tökéletes részletességgel adja vissza – 
sokkal jobban, mint bármely alginát. 
 
Egy vagy több öntés … megközelítőleg azonos költséggel: szemben az alginátokkal, melyek csupán 
egyetlen öntéshez alkalmasak, a Body Double™-ból készült minták többször is felhasználhatóak, 
legyen az öntőanyag gipsz, Matrix Neo, viasz, különböző gyanták (Smooth-Cast uretánok), poliészter, 
stb.), alacsony hőfokon olvadó fémötvözetek, stb.. Az öntőmintához szükséges Body Double™-

mennyiség ráadásul kevesebb, mint a legtöbb alginát esetén, tehát a mintánkénti költség nagyjából 
azonos. Biztonság: a Body Double™ nem mérgező és szagtalan. 
 
A Body Double™ „Standard Set” változatát nagy felületekhez ajánljuk. Hatásidő: 5 perc. Kötésidő: 
30 perc*. 
 
A Body Double™ „Fast Set” változatát gyors munkavégzéshez ajánljuk. Hatásidő: 90 másodperc. 
Kötésidő: 5 perc*. 
*Anyag-, környezeti- és testhőmérséklettől függően – lásd az „Előkészületek” c. részt. 
 

Technikai adatok 
Kulcsértékek:   
~Keverési arány: 1 rész A 1 rész B-hez, térfogat szerint  Fajlagos térfogat: 854.385 cm3/kg 
~Shore-keménység: 25A  ~Kevert szín:  Body Double™ „Standard Set”: Lila   
                                                        Body Double™ „Fast Set”: Aqua-zöld 
 

Előkészületek Hőmérséklet Formaleválasztó alkalmazása 
Biztonság: Használat előtt ajánlott próbakenést végezni a kézfejünkön, meggyőződve róla, 
hogy nincs allergiás reakciónk a formaleválasztóval vagy az öntőgumival szemben. Ha bármilyen 
allergiás reakciót észlelünk, ne használjuk a terméket. A Body Double™ kizárólag külsőleg 
alkalmazható – ne nyeljük le! Ne használjuk a száj belsejéről készült kokillák készítésére. Mosoly 
készítésére alkalmazható – nyitott ajkakkal, a fogak szabadon lehetnek, viszont legyenek összezárva! 

 
Élő anyagra való öntéshez legjobb legalább három embert alkalmazni. Gyorsan 
kötő anyagokkal fogunk dolgozni. Egy embert kijelölünk modellnek, a többiek pedig keverik és 
felviszik az öntőgumit és a tartóvázat. 
 

Hőmérséklet: A Body Double™-t szobahőmérsékleten (72° F/22° C) tároljuk és használjuk. 
Melegebb hőmérsékleten drasztikusan lecsökken az edény- illetve a kötésidő, és a termék szavatossági 
ideje is csökken, ha melegen tároljuk. Mivel a termék csak véges ideig tárolható, a lehető leghamarabb 
érdemes felhasználni. 
 

A kötést gátló tényezők: A bőrfelület szennyeződései gátolják az anyag megkötését. A Body 
Double Release Cream alkalmazása előtt a bőrfelületnek tisztának kell lennie, és mentesnek minden 
sminktől, kozmetikumtól, krémtől, olajtól, illatosítószertől, stb. Az aloé-alapú termékek is gátolják a 



gumi megkötését, ezért ügyeljünk arra, hogy a bőrfelületen ne legyen ilyen termék. Kézzel vigyük fel 
a terméket, ne használjunk latex-kesztyűt. Ha latex kopaszparókát használunk, a paróka gumival 
érintkező felületét előbb vonjuk be PVA-val (polivinil-alkohol – Ease Release 2125). Mivel nincs két 

tökéletesen azonos feladat, mindig javasolt egy kisebb próba elvégzése, ha kérdéses a termék 
alkalmassága az adott célra. 
 

A Body Double leválasztása: A Body Double™ nem ragad a bőrhöz, azonban szőrre 
„mechanikusan rázárul”, például arcszőrzetre, szemöldökre, szempillára, stb. A Body Double Release 
Cream-mel (lsd. később) minimalizálni tudjuk ezt a mechanikus záródást. Emellett a Body Double™ 
alkalmazása előtt le is borotválhatjuk a szóban forgó bőrfelületet. 
   

Body Double™ Release Cream: (forgalmazza a Smooth-On) méreganyagot nem tartalmazó 
bőrkondicionáló, amely segíti a Body Double™ öntőgumi leválasztását a szőrös vagy szőrtelen 
bőrfelületről. Szappanos vízzel lemosható. Az oldat nagy töménységű, ezért kevés is elég belőle. 
Használata: a bőrfelületet szappanos vízzel leöblítjük, majd alaposan megszárítjuk. Bő mennyiségű 
Body Double™ Release Cream oldatot viszünk fel a gumival érintkező (szőrös vagy szőrmentes) 
bőrfelületre, külön figyelmet fordítva a szőrzet alapos bekenésére. A nem megfelelően bekent szőrzet 
beleragad a gumiba – ez csak nagyon nehezen és fájdalmasan távolítható el.  
 

A termék kimérése Keverése Felvitele 
A Body Double™ „Fast Set” felvitele legkönnyebben saját, 400 ml-es patronos rendszerén 

keresztül történik, a statikus keverőcső használatával (1/2 col – 18 alkotóelem). Adagolópisztoly 
és statikus keverőcső beszerezhető a helyi Smooth-On forgalmazónknál. A patronkészlet (A+B patron) 
átlátszó fedelét távolítsuk el, majd csavaró mozdulattal törjük le a zárófedőt. Csavarjuk fel a statikus 
keverőcsövet, és helyezzük bele a patront az adagolópisztolyba. A pisztoly ravaszát csak akkor húzzuk 
meg, ha készen állunk a gumi felvitelére. A ravasz meghúzásakor az A és B komponens gyorsan 
összekeveredik a statikus keverőcsőben, és a csúcsnál egységes színben áramlik ki. Felvitel – a 
keveréket közvetlenül a bőrre vigyük fel, és puha ecsettel azonnal kenjük szét a mintázni kívánt teljes 
felületen.  
 
Megjegyzés: A felvitel félbehagyásakor a keverőcsőben maradt anyag megköthet. Ez esetben 
használjunk új keverőcsövet. 
Felhasználatlan anyag tárolása - A megkötött anyagot tartalmazó keverőcsövet hagyjuk a 
patronokhoz erősítve. Újrafelhasználáskor egyszerűen cseréljük le a keverőcsövet. 
 

A Body Double™ "Standard Set” nagyobb kiszerelésben is kapható (negyed gallon, gallon, 
stb. – 0,946 liter, illetve 3,78 liter). A keverési arány 1A:1B, térfogat szerint. Keverőedénybe mérjünk 
ki ugyanannyit mindkét komponensből, majd kézi keveréssel alaposan keverjük el az anyagot, 
lekaparva az edény oldalát és alját is, míg egységes színt nem kapunk, és megszűnnek a keverékben 
látható színes csíkok. A bőrfelületre puha ecsettel vigyük fel a keveréket. 

Lehetőség van a gumi hígítására, alapozó réteg, vagy "részletező réteg" egyszerűbb felviteléhez. 
Ehhez használjuk Smooth-On Silicone Thinnert. A bőrre puha ecsettel vigyük fel az anyagot. Ezek 
után további, hígító mentes rétegeket is felvihetünk. 
Tetszőleges mennyiséget felvihetünk – a Body Double™ tapad önmagához, ezért nem gond a gumi 
részletekben történő felvitele. A további rétegeket minél hamarabb vigyük fel. Óvatosan vigyünk fel 
már megkötött rétegre újat – ügyesen illesszük  a rétegeket egymáshoz, hogy elkerüljük a feltűnő 
öntési varratok kialakulását. A kokilla végső vastagsága ¼ - ½ hüvelyk (1 cm) kell legyen. A tartóváz 
felvitele előtt 5 percig hagyjuk állni az anyagot.         
 

Tartóváz hozzáadása Öntőminta leválasztása  Anyag kiöntése 
Gypsona gipsztapasz (forgalmazza a Smooth-On): Mai napig a legnépszerűbb gipsz gyors és 
erős tartóváz készítéséhez. Miután megkötött a Body Double™ gumi, kenjünk a kokilla felületére 



vékony réteg vazelint. Ezzel csökkentjük az esélyét, hogy a merev tartóváz rátapadjon vagy 
mechanikusan rázáródjon a gumira. A tapaszokat nedvesítsük meg, és helyezzük fel az öntőminta 
felületére, a körvonalaknak megfelelően. A tapaszok 15 percen belül megszáradnak, és ezután 
eltávolíthatóak a gumifelületről. 
 

A gumi leválasztása a testről: A gumit lassan húzzuk le a bőrfelületről. A gumiba tapadt szőrt 
(ha van olyan rész, amely nem lett megfelelően bekenve formaleválasztóval) óvatosan vágjuk le 
ollóval. Ügyeljünk arra, hogy ne vágjuk meg a bőrt vagy a gumit!   

 

A Body Double Release Cream (formaleválasztó) eltávolítása - erre tökéletesen 
megfelel az arclemosó. Vigyük fel a bőrre, majd szappanos vízzel öblítsük le. Babaolajat is 
használhatunk, de ezt nehezebb letisztítani a bőrről.  

Kiöntés: Az öntés előtt helyezzük a tartóvázba a kokillát. Az öntéshez felhasználható anyagok 
túlnyomó többségénél nem szükséges formaleválasztó használata. Ha másik gyors kötésű 
szilikongumival készítjük az öntvényt, használjunk Ease Release 800-at. Ha valamilyen gyantát 

öntünk, az öntés előtt legalább 60 percig hagyjuk állni a gumit. Legjobb eredmény érdekében a 
megkötött Body Double™ öntőmintát tároljuk a tartóvázban!   
 

Mielőtt 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 megfelelően járunk el. 
 
Gyermekek elől elzárandó! Csak megfelelő szellőzéssel rendelkező („szobaméretű”) helyiségben alkalmazza! Kizárólag 
műanyag kesztyűt használjon! A gumikesztyű gátolja a gumi megkötését. Bőrkiütés vagy vörösség jelentkezésekor függessze 
fel a termék használatát. Ha a tünetek nem enyhülnek, sürgősen keresse fel orvosát. Ha a szemünkbe kerül, 15 percig bő 
vízzel öblítsük, majd azonnal forduljunk orvoshoz.  
Figyelem: Bár e tájékoztatóban szereplő adatokat helyesnek véljük, semmilyen garanciát nem vállalunk az adatok 
pontosságára, illetve a termék ezen adatokon alapuló felhasználását és a felhasználásból adódó esetleges jogsértéseket 
illetően. A felhasználó köteles megállapítani, valóban megfelelő-e a termék az adott feladat elvégzéséhez, és köteles 
felelősséget vállalni minden ebből származó kockázatért.   
 

Honlapcím: www.smoothon.hu 


