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ΑΡΧΙΚΗ ΦΤΙΑΞΤΟ ΜΑΘΕ ΤΕΧΝΗ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ

Πως φτιάχνω καλούπι
σιλικόνης

Δεν ξέρω αν σε τρομάζουν οι λέξεις φτιάχνω καλούπι σιλικόνης, εμένα στην αρχή μου φαινόταν
από πολύπλοκη ως επικίνδυνη διαδικασία, αλλά τελικά δεν είναι! Το μόνο που θα χρειαστείς είναι
το αντικείμενο που θα καλουπάρεις και τα κατάλληλα χημικά για το καλούπι…

Αν αναρωτιέσαι γιατί να θέλεις να φτιάξεις καλούπι σιλικόνης, να πάμε ένα βήμα πριν.
Φτιάχνοντας ένα καλούπι μπορείς να αντιγράψεις οποιοδήποτε σχήμα και στην συνέχεια να το
γεμίσεις με ότι υλικό θέλεις (ρητίνη, γύψο, κερί, σαπούνι κτλ), όπως τα κοσμήματα στην
παραπάνω φωτό (από το sewmakecreate.com.au).

Αναζήτηση…



Υπάρχουν διάφορα είδη χημικών για να φτιάξεις το καλούπι, συνήθως αποτελούνται από 2 υλικά
τα οποία όταν ενωθούν αρχίσουν την διαδικασία σκλήρυνσης γύρω από το αντικείμενο
αντιγραφής. Εδώ θα δούμε 2 βασικά είδη, την Πλαθούμενη Σιλικόνη Πάστα, η οποία παράγει μια
πάστα σε μορφή πλαστελίνης για γρήγορες απεικονίσεις και το Λάστιχο Σιλικόνης, το οποίο
παράγει ρευστή σιλικόνη για χύτευση πάνω σε τρισδιάστατα αντικείμενα.

Ξεκινάμε από την πλαθούμενη πάστα. Αποτελείται από 2 υλικά, την βάση και τον καταλύτη τα
οποία πρέπει να ανακατέψεις σε αναλογία 1:1. Προσοχή, η αναλογία να είναι κατά βάρος και όχι με
το μάτι, χρησιμοποίησε μια ζυγαριά κουζίνας για να είσαι σίγουρη! Είναι ένα υλικό που γρήγορα
σκληραίνει οπότε ξεκίνα με μια μικρή ποσότητα.



Ανακατεύεις τα 2 υλικά με το χέρι, καθώς είναι εντελώς μη τοξικά και δεν ερεθίζουν το δέρμα.
Όπως θα δεις, είναι πιο μαλακά από πλαστελίνη χωρίς να κολλάνε στα χέρια. Τα δουλεύεις για
περίπου 1 λεπτό, μέχρι δηλαδή να γίνει ομοιόμορφο το χρώμα.

Στην συνέχεια έχεις περίπου 3 λεπτά για να τοποθετήσεις το αντικείμενο που θέλεις να
αντιγράψεις πάνω στην πάστα, πριν αρχίσει να σκληραίνει. Η πάστα αυτή είναι ιδανική για
αντικείμενα με επίπεδο πάτο, για γρήγορες κατασκευές ή για μικρο-επισκευές. Κάποια στιγμή
είχα φτιάξει πώμα για παιδικό μπανάκι από πλαθούμενη σιλικόνη!



Μόλις περάσουν τα 3 λεπτά, θα δεις ότι η σιλικόνη έχει σκληρύνει και μπορείς να αφαιρέσεις το
αντικείμενο αντιγραφής…

… και να το γεμίσεις με ότι υλικό θέλεις!



Συνεχίσουμε με το λάστιχο σιλικόνης, και εδώ θα χρειαστεί να ανακατέψεις βάση και καταλύτη
σε αναλογία 1:1. Και εδώ προσοχή, η αναλογία να είναι κατά βάρος και όχι με το μάτι,
χρησιμοποίησε μια ζυγαριά κουζίνας για να είσαι σίγουρη!

Την ανάμιξη θα την κάνεις με ένα ξυλάκι και θέλει πολύ καλό ανακάτεμα μέχρι να γίνει
ομοιόμορφο το χρώμα. Τοποθέτησε το αντικείμενο που θα αντιγράψεις σε ένα ποτήρι ή σε ένα
δοχείο λίγο μεγαλύτερό του και κόλλησε τον πάτο ώστε να μην κουνηθεί την ώρα που θα ρίχνεις
την σιλικόνη από πάνω.

Πρόσεχε να κάνεις μαλακό ανακάτεμα ώστε να μην δημιουργηθούν φυσαλίδες αέρα στην
σιλικόνη. Ρίξε αργά την σιλικόνη στην άκρη του δοχείου και μόλις τελειώσεις κτύπα ελαφρώς το
δοχείο στο τραπέζι για να φύγουν τυχόν φυσαλίδες.



Μία ώρα μετά, το καλούπι είναι έτοιμο και μπορείς να αφαιρέσεις το αντικείμενο. Στην αρχή
μπορεί να σου φαίνεται ότι βγαίνει δύσκολα, αλλά το καλούπι είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και
αντέχει μια μικρή κακοποίηση χωρίς να χαλάσει το σχήμα του!

Τώρα μπορείς να γεμίσεις το καλούπι σου με ότι υλικό θέλεις για να φτιάξεις πολλούς μικρούς
βούδες!



Τα καλούπια από λάστιχο σιλοκόνης είναι ιδανικά για μεγάλα τρισδιάστατα αντικείμενα (φωτό
από modernflowerchild.com). Μείνε συντονισμένος, γιατί τώρα που μάθαμε πως να φτιάχνουμε
καλούπια, δεν μας σταματά τίποτα!

Είδες, τελικά δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Αρκεί να διαλέξεις τα κατάλληλα χημικά για το καλούπι
που θέλεις να φτιάξεις!
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