
SPECIAL EFFECTS AND BODY CASTING 

SFX και Αντίγραφα σώματος 

 

ALGINATES:  

Πλεονεκτήματα: 

 

•Χαμηλό κόστος  

•Εύκολα στη χρήση 

• Ακίνδυνα για την υγεία 

• Τα Alginates της Zhermack έχουν καλύ αντοχή στο σκίσιμο  

 

Alginate Πληροφορίες 

Περιέχουν 70% νερό, μπορείτε να φτιάξετε ΜΟΝΟ 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ καθώς το 

καλούπι από Alginate αρχίζει να συρρικνώνεται σταδιασκά. Τα κυριότερα υλικά 

που μπορείτε να χυτεύσετε μέσα είναι γύψος, σιλικόνη, A1 Acrylic One, τσιμέντο, 

άλλα υλικά που έχουν βάση το νερό & κατόπιν δοκιμής κάποιες fast cast 

πολυουρεθανικές ρητίνες 
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• ALGINATE AL PR ( γρήγορο) 

• Χρόνος στεγνώματος 3 λεπτά 

• Ανάμιξη 2-2,5 μέρη νερό  με 1 μέρος 

Αlginate κατά βάρος (απαιτείται 

ζύγισμα)   

• Απαλή & κρεμώδης σύσταση. 

Απλώνεται εύκολα. Συνήθως 

χρησιμοποιείται για αντίγραφα χεριών, 

προσώπου, ποδαράκια μωρών  

• ALGINATE AL MT (αργό) 

• Χρόνος στεγνώματος 9 λεπτά 

• Ανάμιξη 2-2,5 μέρη νερό  με 1 

μέρος Αlginate κατά βάρος 

(απαιτείται ζύγισμα)   

• Απαλή & κρεμώδης σύσταση. 

Απλώνεται εύκολα. Συνήθως 

χρησιμοποιείται για αντίγραφα 

μεγάλων επιφανειών 

     όπως κοιλιές εγκύων 
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• Μέσα στο alginate μπορείτε να χυτεύσετε τα 

ακόλουθα υλικά: 

 Σιλικόνη 

 Γύψο 

 Α1 Acrylic One 

 Κεραμικό πηλό 

 Τσιμέντο 

 Κάποιους τύπους πολυουρεθανικής ρητίνης fast cast για μικρά όμως 

αντικείμενα 

 

Σημαντικό: Γενικά όσα υλικά σκληραίνουν σε περιβάλλον με παρουσία 

νερού μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα alginate. 
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ΑΝΑΜΙΞΗ: 2-2,5 Μέρη ΝΕΡΟ + 1 Μέρος σκόνη ALGINATE 

H μέτρηση πρέπει να γίνεται κατά βάρος και όχι κατά όγκο (το νερό και η σκόνη Alginate 

έχουν διαφορετικά ειδικά βάρη και ετσι μετρώντας όγκους το αποτέλεσμα θα είναι λάθος)  

Για παράδειγμα:  

50 γραμμάρια σκόνη Alginate 

 

 

 

 

Mε: 

100 γραμμάρια νερό  
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Οδηγίες Χρήσης: 

 

βαζελίνη 
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Για να κατασκευάσετε μία σταθερή κατασκευή μπορείτε να βάλετε γυψόγαζα πάνω στο 

Alginate για να το στηρίζει. 

Η γυψόγαζα είναι μία βαμβακερή γάζα μαζί με γύψο.Την βρέχουμε με νερό και την 

τοποθετούμε πάνω στο Alginate ώστε να εξασφαλίσουμε  σκληρή+δυνατή κατασκευή  

   Γυψόγαζα Την βρέχουμε με νερό 
Την στραγγίζουμε Την κόβουμε 

Γύρω γύρω 
Και την τοποθετούμε 



Τα alginates μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παράξουν ένα + μοναδικό 

αντικείμενο κάθε φορά   
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Τα Alginate διατίθενται στις εξής συσκευασίες : 
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Μεγάλα σακιά 25 kg  

 

 

 

Σακούλες 10kg 

 

 

 

Μικρά σακουλάκια (1 κιβώτιο περιέχει 20τεμ των 500 g) 
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Αντιγραφή σημείων του σώματος με τη σιλικόνη πάστα ZA 22 THIXO BODY (2 

συστατικά Α+Β) με αναλογία ανάμιξης 1:1. Τα καλούπια που κατασκευάζονται με την 

ZA 22 THIXO BODY είναι επαναχρησιμοποιούμενα. Το προϊόν έχει πιστοποίηση για 

επαφή με το δέρμα 
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Χρησιμοποιώντας σιλικόνες με διαφορετικές σκληρότητες είναι εφικτό να 

κατασκευαστούν ομοιώματα ανθρώπων με υφή σαν κανονικό δέρμα 

Οι σιλικόνες αυτές είναι: 

• SILSKIN 10 

• ZA 8 LT 

• ΖΑ 13 

• HT 33 TRAPARENT 
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Χρησιμοποιώντας σιλικόνες με διαφορετικές σκληρότητες είναι εφικτό να κατασκευαστούν 

ομοιώματα ανθρώπων με υφή σαν κανονικό δέρμα αλλά και να  φτιαχτούν ακόμα και μαλακά μέρη 

του προσώπου 

• SILSKIN 10 

• ZA 8 LT 

• ΖΑ 13 

• HT 33 TRAPARENT 
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• Πολύ ρευστή σιλικόνη 

• Δίνει το εφέ νερού 

• Πολύ εύθραυστη (τρίβεται 

εύκολα) 

•  Διάφανο αποτέλεσμα  

• Μπορείτε να εγκλωβίσετε 

αντικείμενα μέσα σε αυτήν 

• Χρησιμοποιείται για εφέ 

τριμμένου πάγου ή 

κρυστάλου 

ZA 35-15 GLASS Τεχνητό γυαλί 

Είναι σιλικόνη 2 συστατικών (Α+Β) με αναλογία ανάμιξης 1:1 

Χρόνος δουλέματος: 40-50 λεπτά 

Χρόνος στεγνώματος: 6 ώρες 



INDUSTRIAL 

DIVISION 


