
SlackerTM

Szilikon lágyító

Termék áttekintés:
A SlackerTM  egy egykomponenső áttetszı folyadék, amit térfogati arányban kell az áttetszı, addíciós
kötéső szilikonokhoz (Dragon-Skin, EcoFlex széria) adagolni. A SlackerTM  megváltoztatja a szilikon
tapintásának „érzetét”, egy lágyabb, bırszerőbb anyaggá változtatva azt. A szilikon visszarugózási
tulajdonságait is emberi bırszerőre módosítja.
A SlackerTM  adagolásának mértékével beállíthatjuk a megkötött szilikon ragadósságának mértékét is,
valamint létrehozhatunk öntapadós szilikon darabokat is. A ragacsosság mértéke egyenes arányban áll,
a hozzáadott SlackerTM  mennyiségével. A SlackerTM -el kezelt darabokból nem szökik ki a
szilikonolaj, így kiküszöbölve a másfajta lágyítási metódusoknál gyakran jelentkezı problémát.
A SlackerTM -t nagyobb mennyiségben adagolva a Smooth-On lágy és rendkívül rugalmas, addíciós
szilikonjaihoz (EcoFlex 00-30), szilikon gélt kapunk, amivel szilikon-gél töltötte, rugalmas
protéziseket készíthetünk. Ezek rugalmasak, hajlékonyak és emberi bırhöz hasonlóan ráncosak
lesznek. Ezeket a géleket kipárnázó anyagként is használhatjuk orvosi eszközökben (pl.:
anaplasztológia).
Használjunk Skin Tite-ot a termék bırre való ragasztásához.

Elıkészületek, színezés, keverés, felhasználás:
Tárolási- és felhasználási hımérséklet legyen szobahımérséklet (23°C).
A kimérés történjen térfogat szerint. Akár EcoFlex-hez, akár Dragon Skin-hez adagoljuk, a keverési
arány legyen a következı: 100 rész A-komponens + 100 rész B-komponens + X rész SlackerTM . A
hozzáadott SlackerTM  mennyisége nagyban függ a felhasználástól. Az alábbiakban részletezett
keverési arányokat útmutatónak szánjuk:
1A + 1B + 1 Slacker � ragadós,
1A + 1B + 2 Slacker � nagyon ragadós,
1A + 1B + 3 Slacker � rendkívül ragadós, gél szerő,
1A + 1B + 4 Slacker � szuper lágy, ragadós szilikon gél (tokba kell zárni!!!)

Ha sebeket, vagy egyéb bırszerő effekteket gyártunk, használjunk Dragon Skin-t vagy EcoFlex
termékeket…
Színezék hozzáadása – A Silc-Pig színezıket a SlackerTM  hozzáadása elıtt adhatjuk hozzá a
szilikonhoz.
Keverés – A SlackerTM -el dúsított Dragon Skin, vagy EcoFlex szilikonokat kézzel is keverhetjük. Ez
esetben 3 percig alaposan keverjük az anyagot, gyızıdjünk meg, hogy az edény faláról is lekapartuk a
rárakódott szennyezıdéseket.
Formaleválasztás – Ha addíciós szilikonból készült szerszámot használunk, kizárólag Ease Release
200 jöhet szóba. Ha kétség merül fel a használt formaleválasztó-keverék hatásosságát illetıen,
mindenképp végezzünk el tesztet.
Öntés – A legjobb eredmény elérése érdekében a kiöntendı rész legmélyebb pontjáról kezdjük el
feltölteni a szerszámot. Hagyjuk, hogy az anyag magától töltse ki azt. Ez segít a levegıbuborékok
eltávolításában.
Kötés – A szilikonok kötésideje megnı SlackerTM  hozzáadásával. Mivel az addíciós kötéső

szilikonok hıre érzékenyek, a kötés gyorsítható hı alkalmazásával. 18°C alatt ne használjuk az
anyagot.

Géllel töltött alkalmazás legyártása:
Felhasználás: Ha géllel töltött alkatrészt akarunk gyártani, a membránnak érdemes addíciós kötéső

szilikont választani. A Dragon Skin nagyon jó membránanyag, a géllel töltött felhasználási
területeken. Ha SlackerTM –et használunk az öntapadós alkalmazásoknál, bármilyen átlátszó, addíciós
kötéső szilikont használhatunk.



Formaleválasztó használata: Az addíciós kötéső szilikon termékeket lehet szintén addíciós szilikon
szerszámba önteni, de használhatunk gipszet is. Szappanos oldat (1 rész szappant keverjünk 2 rész
izopropil alkoholhoz) vigyünk fel a szerszám felületére formaleválasztás gyanánt, és hagyjuk 30
percig száradni.
A termék bırhöz ragasztása: Miután az öntvény megkötött, a formaleválasztót meleg vízzel
lemoshatjuk a termékrıl, majd hagyjuk megszáradni. A Smooth-On gyár Skin-Tite termékét jól
használhatjuk ezeknek a kiegészítıknek a bırre ragasztására. Színházi arcfestéket használhatunk a
további, élethő színezésre. Használat után lassan távolítsuk el Használhatunk baba olajat, arcfesték
lemosót vagy izopropil alkoholt az eltávolításhoz.
Ajánlott használat elıtt egy tesztet elvégezni a kézen, az allergiás reakciók kiszőrése érdekében. Ha
bármilyen bırreakciót tapasztal, ne használja a terméket.

Kötést gátló tényezık:  Az addíciós kötéső szilikonokat több tényezı is gátolhatja a kötésben (pl.: kén
bázisú clay-ek, poliészter, egyes fafelületek, epoxik, uretángumik és kondenzációs szilikonok). Ezek
mind ragacsos felületet, vagy a kötés megakadályozását eredményezik. A az adott két felület között
kompatibilitási gondok merülhetnek fel, célszerő egy próbát végezni a termék egy alárendelt felületén.
A kötésgátlást kivédhetjük egy köztes „határréteggel”, pl. egy vékony réteg akril lakkal. De kapható
még Inhibit X is, hogy minimalizáljuk a kompatibilitási nehézségeket. Mivel nincs két tökéletesen
azonos feladat, mindig javasolt egy kisebb próba elvégzése, ha kérdéses a termék alkalmassága
az adott célra.

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


