Quick Sil är en tvåkomponents gjutmassa av
silikontyp som stelnar i rumstemperatur.
Resultatet blir en flexibel, seg, stark form som
kan användas gång efter gång i flera år t.ex. för
att bli form åt silverlera.
Den är säker, ej brandfarlig eller giftig och utan obehaglig lukt. Den är enkel att använda. Bara blanda de
två komponenterna i lika delar från respektive burk.
Man behöver inte vara helt exakt i måtten för att ändå
uppnå optimalt resultat. Men eftersträva en homogen
grön färg vid blandningen. Inga vita streck.
Gör en pannkaka av vardera delen A och B och blanda
dem genom att lägga dem på varandra och knåda ihop
dem med tummarna eller/och knåda ihop det mellan
handflatorna.
Tjockleken skall var lite mer än föremålets djup så att
det får plats utan att göra hål i botten på gjutmassan.
Tryck ner ditt föremål i massan. Jämna till så att
kanten blir lika hög runt om.
Massan börjar stelna efter 2 minuter och är helt klar
efter 15 minuter. Tag sedan ur det avgjutna föremålet
och formen är klar.
Skall du lägga silverlera i den behövs inget vax eller
olja, silvret släpper ändå.
Du kan trycka i silverlera antingen utan att fylla formen helt, bara klä sidorna och du får en avbild i form
av ett skal eller fyller du silverlera upptill kanten i formen och får ett massivt föremål.
Silverleran kan behöva torka i formen beroende på utseendet. Kan vara lättare att ta ut den torra silverleran
än när den fortfarande är mjul. Formen med silverlera
kan läggas i en torkapparat om temperaturen hålls
under 100° C
Den oljefilm som kommer från massan är vanlig s.k.
”babyolja” och är ofarlig.
Produkten är även lämplig för ”lost vax” gjutning, men
kan också användas som gjutform för metaller med låg
smälttemperatur som tenn och bly.
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Tryck i din modell
i gjutmassan
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Quick-Sil Gjutmassa
för avgjutning

Efter att massan stelnat
tar du ur modellen. Alternativt vänta till även
silverleran torkat. Den
lossnar lättare då.

Tryck i silverleran noggrant. Luft måste bort.

Lyft ur silverleran
och låt torka helt.

Bränn silverleran
och din kopia är klar.

