
Skin Tite™ 
  Addíciós szilikon „bio-ragasztó” és szerszám építő

  

TERMÉKLEÍRÁS 
A Skin Tite™ egy rugalmas, két komponensű szilikongumi, amelyet a következő területeken lehet 

használni: 

 

1. Bio-ragasztó, hogy ideiglenesen a bőrön tartsuk az addíciós szilikonból készült kiegészítőket (pl.: 
sebek, maszkok, stb.). Együtt fognak dolgozni a bőrrel, amíg le nem vesszük azokat. 

2. „Helyben” (bőrön) felépített sebek, hegek! Ha a Skin Tite™-ot Silc-Pig-gel kombináljuk és 

hozzáadunk egy kevés Thi-Vex-et, akkor közvetlenül a bőrön is „építhetünk” sebeket, hegeket. 

3. Öntőgyanta negatívokba való öntéshez, miáltal újrafelhasználható sebeket készíthetünk. 

 

A Skin Tite erős, nyúlékony és együtt dolgozik a bőrrel még akkor is, ha hozzá van rögzítve egyes 

nehezen tartható területekhez, mint pl. a könyök, ujjak vagy csuklók. Ideális sokat mozgó 

felhasználásokhoz. Nem igényel formaleválasztást, még szőrrel borított területeken sem. Ragacsos 

felületek megszüntethetők talkummal vagy alkoholos színházi make-up-pal. 

 

Technikai adatok 
Kulcsértékek:   
~Keverési arány: 1 rész A 1 rész B-hez, térfogat szerint 

~Edényidő: 3 perc 

~Kötési idő: 5 perc, függ a testhőmérséklettől is. 

Megjegyzés: magasabb hőmérséklet gyorsítja a kötést. 

 

Előkészületek Hőmérséklet Formaleválasztó alkalmazása 
Hőmérséklet: A Body Double™-t szobahőmérsékleten (72° F/22° C) tároljuk és használjuk. 

Mivel a termék csak véges ideig tárolható, a lehető leghamarabb érdemes felhasználni. 

 
Színezés: Silc-Pig szilikon színezővel könnyen bőrszínűvé varázsolhatjuk a Skin-Tite-ot. 

 

Keverés: A Skin-Tite-ot kézzel is lehet keverni. 2-3 percen át keverjük kézzel, győződjünk meg róla, 

hogy az edény faláról és aljáról is leszedtük az anyagot. 

 

Biztonság: Használat előtt ajánlott próbakenést végezni a kézfejünkön, meggyőződve róla, 

hogy nincs allergiás reakciónk a formaleválasztóval vagy az öntőgumival szemben. Ha bármilyen 

allergiás reakciót észlelünk, ne használjuk a terméket. 

 

A Skin-Tite egy addíciós kötésű szilikon. A bőrfelület szennyeződései gátolják az anyag megkötését. 

A Skin-Tite alkalmazása előtt a bőrfelületnek tisztának kell lennie, és mentesnek minden sminktől, 

kozmetikumtól, krémtől, olajtól, illatosítószertől, stb. Az aloé-alapú termékek is gátolják a gumi 

megkötését, ezért ügyeljünk arra, hogy a bőrfelületen ne legyen ilyen termék. A kötést gátolhatják 

még: kéntartalmú agyagok, uretán gumik és kondenzációs kötésű szilikonok. Mivel nincs két 
tökéletesen azonos feladat, mindig javasolt egy kisebb próba elvégzése, ha kérdéses a termék 
alkalmassága az adott célra. 
 

 

 



A termék használatának 3 módja 
1. Bio-ragasztó, hogy ideiglenesen a bőrön tartsuk az addíciós szilikonból készült kiegészítőket. 

Hogyan csináljuk?... 
Tisztítsuk meg a bőrfelületet minden szennyeződéstől, amik esetleg gátolhatnák a Skin Tite-ot a 

kötésben. Alaposan keverjük össze a Skin-Tite-ot. Kenjünk egy kevés Skin-Tite-ot a felragasztandó 

elemre. Tartsuk a bőrön a darabot, amíg a Skin-Tite meg nem köt. Ez maximum 5 percet vesz igénybe 

a testhőmérséklettől függően. Magasabb hőmérsékleten a Skin-Tite gyorsabban köt. Miután 

megkötött, a Skin-Tite színházi arcfestékkel színezhető a megfelelő színre. Az elem, bőrről való 

eltávolításához lassan „hámozzuk le” a bőrről. Ehhez segítséget nyújthat némi babaolaj, arclemosó 

vagy izopropil alkohol. 

 

2. „Helyben” (bőrön) felépített sebek, hegek! Ha a Skin Tite™-ot Silc-Pig-gel kombináljuk és 

hozzáadunk egy kevés Thi-Vex-et, akkor közvetlenül a bőrön is „építhetünk” sebeket, hegeket. 

Hogyan csináljuk?... 
Keverjük össze a Skin-Tite-ot 1:1 arányban, addjunk hozzá kevés pigmentet, és keverjük meg újra. 

Miután elértük a kívánt színt, adagoljunk hozzá Thi-Vex-et és folytassuk a keverést míg el nem éri a 

megfelelő sűrűséget. Most már felhordható a bőrre és előállítható belőle a kívánt seb, vágás, stb. 

Alkoholba mártott ecsettel kenjük el a széleket. Kötés után színházi arcfestékkel tovább javíthatjuk a 

hatást. Az elem, bőrről való eltávolításához lassan „hámozzuk le” a bőrről. Ehhez segítséget nyújthat 

némi babaolaj, arclemosó vagy izopropil alkohol. 

 

3. Öntőgyanta negatívokba való öntéshez, miáltal újrafelhasználható sebeket készíthetünk. 

Hogyan csináljuk?... 
Beleönthetjük a Skin-Tite-ot egy hasonló, platina-katalizátoros szilikon negatívba vagy egy merev 

formába is. Ebben az esetben formaleválasztóként használjunk szappanos vizet. Hagyjuk száradni 30 

percig. Keverjük össze a Skin-Tite-ot 1A:1B arányban majd öntsük a szerszámba. Miután megkötött, 

a szappanos víz meleg vízzel lemosható. Hagyjuk megszáradni. A Skin-Tite-tal a bőrhöz erősíthetjük 

az öntvényt. Kötés után színházi arcfestékkel tovább javíthatjuk a hatást. Az elem, bőrről való 

eltávolításához lassan „hámozzuk le” a bőrről. Ehhez segítséget nyújthat némi babaolaj, arclemosó 

vagy izopropil alkohol. 

 

Mielőtt 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 megfelelően járunk el. 

Gyermekek elől elzárandó! Csak megfelelő szellőzéssel rendelkező („szobaméretű”) helyiségben 

alkalmazza! Kizárólag műanyag kesztyűt használjon! A gumikesztyű gátolja a gumi megkötését. 

Bőrkiütés vagy vörösség jelentkezésekor függessze fel a termék használatát. Ha a tünetek nem 

enyhülnek, sürgősen keresse fel orvosát. Ha a szemünkbe kerül, 15 percig bő vízzel öblítsük, majd 

azonnal forduljunk orvoshoz.  

Figyelem: Bár e tájékoztatóban szereplő adatokat helyesnek véljük, semmilyen garanciát nem 

vállalunk az adatok pontosságára, illetve a termék ezen adatokon alapuló felhasználását és a 

felhasználásból adódó esetleges jogsértéseket illetően. A felhasználó köteles megállapítani, valóban 

megfelelő-e a termék az adott feladat elvégzéséhez, és köteles felelősséget vállalni minden ebből 

származó kockázatért.   
 

Honlapcím: www.smoothon.hu 


