Σιλικόνη Καλοσπιών RTV-2

Ειζαγωγή
Τν ιάζηηρν ζηιηθόλεο είλαη έλα άξηζην πιηθό ιεπηνπκεξνύο αληηγξαθήο αληηθεηκέλσλ ην
νπνίν απνηππώλεη θαη ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα από νπνηαδήπνηε επηθάλεηα.
Δεδνκέλνπ όηη δηαηίζνληαη πνιινί ηύπνη ιαζηίρσλ ζηιηθόλεο νη πιεξνθνξίεο απηέο
έρνπλ σο ζθνπό λα δώζνπλ κηα γεληθή εηζαγσγή ζηε ρξήζε ηεο.

Προεηοιμαζία Καλοσπιών
Λόγν όηη νη ξεηίλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ιαζηηρέληεο θόξκεο ζηιηθόλεο κπνξνύλ
λα θζάζνπλ ζε κηα ζεξκνθξαζία πάλσ από 160 C° ζπληζηάηαη ην ιάζηηρν θαηά ηελ
θαηαζθεπή ηνπ θαινππηνύ λα παξακείλεη αλέπαθν ηνπιάρηζηνλ γηα 24 ώξεο, έσο όηνπ
πνιπκεξηζηεί εληειώο.
Τα πξσηόηππα κπνξνύλ λα γίλνπλ από νπνηνδήπνηε πιηθό θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ
πξνεηνηκαζηεί κε κεγάιε πξνζνρή δεδνκέλνπ όηη όιεο νη αηέιεηεο ηεο επηθάλεηαο ζα
απνηππσζνύλ ζην θαινύπη. Τα πξσηόηππα ηα νπνία είλαη θηηαγκέλα από πνξώδεο
πιηθό όπσο ην μύιν, ην αζβεζηνθνλίακα ή ηελ πέηξα κπνξνύλ λα ζθξαγηζηνύλ κε ιίγν
γύςν. Επίζεο ζα κπνξνύζακε λα αιείςνπκε ην πξσηόηππν, ηελ πιαζηειίλε θαη ηηο
πιεπξέο ηνπ θηβσηίνπ καο κε απνθνιιεηηθό γηα εύθνιε θαη ζσζηή απνθόιιεζε ηνπ
από ην θαινύπη. Απνθνιιεηηθά ηα νπνία ζα κπνξνύζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ε
βαδειίλε ΜΙΧ.
Τν ιάζηηρν ζηιηθόλεο ελεξγνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θαηαιύηε. Χξεζηκνπνηώληαο
κίαο ρξήζεο ή επαλαρξεζηκνπνηήζηκνπ δνρείνπ αλαθαηεύνπκε ηελ ζηιηθόλε κε ηελ
ζσζηή αλαινγία θαηαιύηε ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ επίπεδν αλαδεπηήξα.
Πξνζνρή. Τν κίγκα πξέπεη λα αλαθαηεπζεί θαιά ώζηε λα εμαζθαιηζηεί έλα πιήξεο
κίγκα ησλ δύν ζπζηαηηθώλ. Σπληζηάηαη κεηά από ηελ αλάκημε, ην πιηθό "λα
εμαεξώλεηαη" κε ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο ζπζθεπήο άληιεζεο θελνύ αέξνπο ώζηε λα
θύγεη ν αέξαο πνπ εγθισβίζηεθε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλαθαηέκαηνο.
Εάλ δελ δηαζέηεηε αληιία ηόηε αθήζηε ην κίγκα 10 ιεπηά ώζηε λα θύγεη ν αέξαο.
Σε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 20 C° -25 C° έλαο ξεαιηζηηθόο ρξόλνο ζύζθημεο
(δαραξώκαηνο) ζα ήηαλ πεξίπνπ 90’-120’ ιεπηά. Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξόλνπ απηνύ ην
ιάζηηρν ζα είλαη παρύξεπζην ράλνληαο ηελ ξεπζηόηεηα ηνπ.

Καλούπι μιας όψεως

Εάλ ην πξσηόηππν έρεη αξθεηέο αλώκαιεο επηθάλεηεο έηζη θαη ην θαινύπη ζα πξέπεη λα
εμεηαζηεί. Απηό ζα κεηώζεη ηελ πνζόηεηα ιάζηηρνπ ζηιηθόλεο πνπ απαηηείηαη.
Η πεξίκεηξνο ηνπ θαινππηνύ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από απηήλ ηνπ πξνηύπνπ.
Απηό κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κε πνηθίια πιηθά όπσο ην μύιν, ην ραξηόλη, ην πιέμη
γθιαο θαη άιια.
Τνπνζεηνύκε ην πξσηόηππν κέζα ζην θηβώηην ην νπνίν δεκηνπξγήζακε, αιείθνπκε ην
πξσηόηππν θαη ηηο πιεπξέο ηνπ θηβσηίνπ καο κε ην απνθνιιεηηθό θαη ζηελ ζπλέρεηα
αθνύ έρνπκε είδε αλαθαηέςεη ηελ ζηιηθόλε κε ηνλ θαηαιύηε, ηελ ρπηεύνπκε αξγά
γεκίδνληαο ην θηβώηην.
Αθήλνπκε ην πξσηόηππν κέζα ζην θηβώηην γηα 24 ώξεο.

Βήμα 1
Τνπνζεηήζηε ην
πξσηόηππν ζην θηβώηην

Βήμα 2

Βήμα 3

Αθνύ αιείςνπκε ηηο πιεπξέο ηνπ
Αλαθαηέςαηε ηελ
θηβσηίνπ απνθνιιεηηθό
ζηιηθόλε κε ηνλ θαηαιύηε ρπηεύνπκε ην κίγκα ζην θηβώηην
από έλα ζεκείν

Βήμα 4
Ξεθαινππώζηε ζε 24 ώξεο

Βήμα 5
Τν θαινύπη είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε

Καλούπι μιας όψεως με γύψινο καπάκι

Τνπνζεηνύκε ην πξσηόηππν ζην θηβώηην πνπ είδε έρνπκε θαηαζθεπάζεη. Σηελ ζπλέρεηα
θαιύπηνπκε ην πξσηόηππν κε πιαζηειίλε πάρνπο 1λόο εθαηνζηνύ. Χπηεύνπκε γύςν
κέζα ζην θηβώηην κέρξη λα θαιπθζεί πιήξσο ην πξσηόηππν. Μόιηο ζθίμεη ν γύςνο ηνλ
αλαζεθώλνπκε θαη αθαηξνύκε ην ζηξώκα πιαζηειίλεο από ην πξσηόηππν. Αλνίγνπκε
ηξύπεο ζην γύςηλν θαπάθη ζην ςειόηεξν ζεκείν ηνπ πξσηνηύπνπ γηα ηνλ
απεγθισβηζκό ηνπ αέξα αιιά θαη γηα ηελ ρύηεπζε ηεο ζηιηθόλεο. Έρνληαο έηνηκν ην
κίγκα ηεο ζηιηθόλεο θαη ππνινγίδνληαο πάληα ην ρξόλν εξγαζίαο ζηα 90’-120’ ιεπηά
εθόζνλ έρνπκε αιείςεη ην πξσηόηππν, ηελ πιαζηειίλε θαη ηηο πιεπξέο ηνπ θηβσηίνπ
καο κε απνθνιιεηηθό θάλνπκε ηελ ρύηεπζε από ηηο ηξύπεο κε έλα ρσλί. Έπεηηα από 24
ώξεο είκαζηε ζε ζέζε λα μεθαινππώζνπκε ην πξσηόηππν από ην θαινύπη.

Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

Βήμα 4

Χπηεύζαηε γύςν κέζα
ζην θηβώηην κέρξη λα
θαιπθζεί πιήξσο ην
πξσηόηππν

Αλαζεθώλνληαο ην
γύςηλν θαπάθη
αθαηξέζηε ην ζηξώκα
πιαζηειίλεο

Βήμα 6

Βήμα 7

Βήμα 8

Αλαθαηέςηε ηελ
ζηιηθόλε κε ηνλ
θαηαιύηε

Τνπνζεηήζηε ην γύςηλν
θαπάθη. Χπηεύζαηε ην
κίγκα ζηιηθόλεο από ηηο
ηξύπεο εθόζνλ ην
έρεηε αιείςεη κε
απνθινιιεηηθό

Ξεθαινππώζηε κεηά
από 24 ώξεο

Τνπνζεηήζηε ην
Καιύςηε ην πξσηόηππν
πξσηόηππν ζην θηβώηην
κε 1εθ πιαζηειίλε

Βήμα 5

Αλνίμηε ηξύπεο ζην
γύςηλν θαπάθη

Καλούπι δύο όψεων : Διαιρούμενο

Καζώ ο επηιεγνύκε ην πξσηόηππν, ην ηνπνζεηνύκε ζην θηβώηην θαη ζηελ ζπλέρεηα
θαιύπηνπκε ην κηζό κε πιαζηειίλε θαη ην πεξλάκε όιν κε απνθνιιεηηθό. Έρνληαο
αλαθαηέςεη ην κίγκα ην νπνίν είλαη ε ζηιηθόλε κε ηελ αληίζηνηρε πνζόηεηα θαηαιύηε ην
ρπηέπνπκε ζην θηβώηην θαιύπηνληαο ην κηζό πξσηόηππν πνπ είλαη εκθαλέο. Έπεηηα από 24
ώξεο όπνπ ζα έρεη πνιπκεξηζηεί ην κίγκα θαη ζα είλαη είδε έηνηκε ε κηα όςε ηνπ θαινππηνύ,
αθαηξνύκε ηελ πιαζηειίλε από ηελ άιιε όςε όπνπ πξνεγνπκέλσ ο είρακε θαιύςεη θαη
γπξλάκε ην θαινύπη από ηελ αλάπνδε πιεπξά. Αιείθνπκε ην πξσηόηππν, ηελ πιαζηειίλε
θαη ηηο πιεπξέο ηνπ θηβσηίνπ καο κε ην απνθνιιεηηθό θαη θάλνπκε ηελ ρύηεπζε ηνπ
κίγκαηνο(ζηιηθόλε). Με ην πέξαο ηνπ 24 αώξνπ μεθαινππώ λνπκε θαη ην θαινύπη είλαη
έηνηκν πξνο ρξήζε.

Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

Βήμα 4

Επηιέγνπκε
πξσηόηππν

Τνπνζεηνύκε ην
πξσηόηππν ζην
θηβώηην. Καιύπηνπκε
ην κηζό κε πιαζηειίλε.
Αιείθνπκε ην
απνθνιιεηηθό

Αλαθαηέςηε ηελ
ζηιηθόλε κε ηνλ
θαηαιύηε

Χπηεύζαηε ην κίγκα
ζηιηθόλεο

Βήμα 5

Βήμα 6

Βήμα 7

Βήμα 8

Αθαηξνύκε ηελ
πιαζηειίλε θαη
αλαζηξέθνπκε ην
θηβώηην

Αιείθνπκε ην
πξσηόηππν, ηελ
Ξεθαινππώλνπκε ζε 24
πιαζηειίλε θαη ηηο
ώξεο
πιεπξέο ηνπ θηβσηίνπ
κε απνθνιιεηηθό

Ελώλνπκε ηα 2 κέξε
ηνπ θαινππηνύ

