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: :  SET RUBBER MALLEN MAKEN 

Beschrijving: 

- Fast Blue silicone
- Body pink silicone
- Eco latex vormrubber
- Ronde kwast
- mengstokjes
- mengbekers

Toepassing: 

Fast Blue: 
Voor elke toepassing bestaat er wel een type silicone maar wanneer het snel moet gaan en de 
mengverhouding niet te moeilijk mag zijn steekt de silicone FASTBLUE er bovenuit. 
Deze silicone mag niet ontbreken bij elke modelbouwer zijn collectie. Deze gietrubber is van 
premium kwaliteit, is uiterst scheurvast en bestand om alle kunststoffen in te gieten. 

Body pink: 
Wanneer het niet volstaat om maar 1 gieting uit een mal te halen (alginaat) komt de silicone 
BODYPINK in aanmerking. Deze handige 1 op 1 te mengen en spatelbare silicone is door zijn snelle 
uitharding perfect geschikt voor het rechtstreeks werken op de huid. Vergeet zeker geen steunmal 
te maken met gipsbandjes. Je kan nadien in de body pink werken met nagenoeg alle kunststoffen. 

Eco latex vormrubber: 
Onze ECO latex , het product dat je nodig hebt om snel en prijsgunstig een rubbermal te maken 
van eenvoudige voorwerpen. Doordat het een natuurlijk product is, kan er ook zonder veel zorgen 
door kinderen mee worden gewerkt.  
Ideaal om zellaan, polyester of zelf je kaarsen mee te gieten. 

Technische gegevens: 

Zie technische fiches van de afzonderlijke producten 

Verwerking: 

Zie technische fiche van de afzonderlijke producten. 

Veiligheid: 

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. 

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 


