
Psycho PaintTM
   

  Addíciós kötéső szilikon festék-alap 
  
  

TERMÉKLEÍRÁS 
A Psycho Paint™ egy sokoldalú, könnyen használható addíciós szilikon-feték alap, amit kifejezetten 
a speciális effektekhez fejlesztettek ki, hogy könnyen vihessünk fel festett szilikon réteget. Ez egy 
áttetszı, színtelen szilikon, amit nagyon jól lehet színezni. Miután a kívánt színt elértük, hígíthatjuk a 
Psycho Paint™-et. Festékszóró használatával vékony rétegben hordhatjuk fel az anyagot. 
 
Külsı festékrétegként, a Psycho Paint™-et fújhatjuk az öntvény felszínére, gélrétegként a 
szerszámba, de ecsettel is felhordható. 
A színezett Psycho Paint™ hozzáköt a modellhez és jó kopásállóságot biztosít. Nagyon erıs, és 
együtt dolgozik a modellel, szakadás és törés nélkül.  
 

Technikai adatok 
Keverési arány: 1:1 (térfogat szerint) 
Edényidı: ~45 perc (oldószerrel) 
Ragadás vége: 2 óra 

Szín: áttetszı, színtelen 
Sőrőség: 1,07 
Szakadási nyúlás: 1000% 

 

Elıkészületek, Színezés, Keverés, Alkalmazás 
Hımérséklet: Az Psycho Paint™-et szobahımérsékleten (72° F/22° C) tároljuk és használjuk.  
Szilikon felszínt csak addíciós kötéső szilikonnal lehet festeni. A legjobb minıség eléréséért, a 
szerszámbontás után a lehetı leghamarabb használjuk fel a terméket. A szinezendı termék lehetıleg 
ne legyen idısebb 2 napnál. 
Tisztítás: Tisztítsuk meg az összes felületet a megfelelı oldószerrel, amit színezni akarunk. Festés 
elıtt hagyjuk megszáradni azokat. 
Keverés: Az ideális keverési arány a következı: 1A:1B:2 oldószer. Keverjük csomómentesre. 
Színezés: A SILC Pig pigmentek kompatibilisek a Psycho Paint™-el. Sokféle szinezınk van, amik 
keverésével egyedi színeket állíthatunk elı. A legjobb eredmény elérése érdekében súly szerint mérjük 
a B-komponenshez a festékanyagot (javasolt mennyiség 2%). 5% arány fölé ne menjünk. 
Használhatunk kozmetikai porfestékeket is, de ezekhez mindenképp próba javasolt. 
Oldószer hozzáadása: Miután a megfelelı színt kikevertük, keverjünk hozzá azonos mennyiségő A-
komponenst, majd 2x annyi oldószert. Toulén a legmegfelelıbb. Szilán vagy nafta szintén megfelelı. 
Tartsuk be a megfelelı óvintézkedéseket, amikor gyúlékony folyadékkal dolgozunk. Keverjük 
csomómentesre. 
Festékszóró használata: Töltsük bele a festékszóró tartályába a keveréket, majd vékony rétegekben 
hordjuk fel, míg a kívánt hatás létre nem jön. 
Felhordás ecsettel: Bizonyosodjunk meg róla, hogy minden felület tiszta. Felhordás: ld. feljebb, de 
oldószert nem kell hozzáadni. Általában „pontozós” technikát alkalmaznak ennél a módszernél. 
FONTOS: A hígítatlan Psycho Paint™ edényideje 20 perc. 
 

Kötés 
Kötés: Hagyjuk 2 órán át kötni a gumit szobahımérsékleten. Magas hımérséklet gyorsítja a kötést. 
100°C fölé ne melegítsük. Ha mégis melegítjük, elıtte gyızıdjünk meg, hogy minden oldószer 
elpárolgott a felszínrıl. 
 

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. 



Gyermekek elıl elzárandó! Csak megfelelı szellızéssel rendelkezı („szobamérető”) helyiségben alkalmazza! 
Kizárólag mőanyag kesztyőt használjon! A gumikesztyő gátolja a gumi megkötését. Bırkiütés vagy vörösség 
jelentkezésekor függessze fel a termék használatát. Ha a tünetek nem enyhülnek, sürgısen keresse fel orvosát. 
Ha a szemünkbe kerül, 15 percig bı vízzel öblítsük, majd azonnal forduljunk orvoshoz.  
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 


