
A GELFLEX ÖNTŐFORMA ELŐÁLLÍTÁSI TECHNIKÁK 
 
A hőre lágyuló PVC Gelflex elsősorban különböző felületek ősminta levételére kifejlesztett termék. 
Két változatban megvásárolható: 
 
Kemény – kékszínű, 13 ShoreA és lágy – bézs színű, 8 ShoreA keménységű.  
 
A Gelflex használatakor két fontos szempontot kell figyelembe venni: 
 

1. A porózus mintadarabok tömítése, mint például a cementből készült termékek. 
2. A Gelflex felmelegítése és öntése a megadott hőmérsékleteken történjen, meghaladva azt a 

forma zsugorodását eredményezi, amely jelentősen csökkentheti az újraolvasztások számát.  
 
Pórustömítés, formaleválasztás 
 
Porózus formák esetén gondoskodni kell a felület megfelelő pórustömítéséről, amely megakadályozza 
a buborékok képződését a Gelflex-forma felszínén. 
Erre két tömítőanyag áll rendelkezésre a PS8 és G4. Felhasználásukhoz az alábbi táblázat ad útmutatást 
(Óvatosan kell eljárni értékes mesterdarabok esetében, mivel az elszíneződés mindkét tömítőanyag 
esetében előfordulhat.): 

Alkalmazás Tömítési módszer 

Vakolat Száraz vagy nedves vakolat esetén: PS8. Nedves vakolat esetén: G4 

Régi festett vakolat 

Festék eltávolítása szükséges. A meszelést és az emulziót óvatosan hideg 
vízzel, míg a lakkot forró vízzel érdemes eltávolítani. Extrém körülmények 
esetén festéklemosó alkalmazására van szükség. A pórustömítés G4-gyel 
történhet. 

Modellező agyag 
Ne zárja le a pórusokat, amíg az agyag enyhén nedves. A száraz és enyhén 
nedves agyagot áztassa vízben, majd és zárja le a G4-gyel. 

Cement vagy kő 
A víz a legjobb tömítő, merítse vízbe vagy spriccelje be vele a felületet, 
amíg nem telítődik, majd zárja le G4 pórustömítővel. 

Fém 
Az alumínium kivételével alkalmazzon formaleválasztót. Felmelegített 
modell alkalmazása javasolt, megakadályozva ezzel a Gelflex túl gyors 
visszahűlését.  

G.R.P. 
Amennyiben nem teljes a szálerősített mintadarab polimerizációja, 
alkalmazzon 40 °C-os utóhőkezelést. A Gelflex öntését a visszahűlése után 
végezze csak el. 

Class or China 
Ne használjon értéktárgyakat. Lassan melegítsük 100 ° C-ra és öntsük a 
Gelflex-et a felületre. 

Fa 
Levegő, víz, gőz és illógyanták szabadulnak fel, amikor a meleg Gelflex-et 
öntjünk. A tömítés G4-vel lehetséges. 

 

A MOLD Gelflexet hőszabályozott tartályban 150-165 °C-ra melegítjük. NE LÉPJÜK TÚL A 

HŐMÉRSÉKLETET. Lehetővé kell tenni, hogy lehűljön 140-150 ° C-ra ahhoz, hogy a légbuborék a 

formára öntés előtt eltávozzanak.  

Minden mesterdarabot rögzítsünk egy alapra, amelyet szilikonnal, vagy gyurmával tömítsünk körbe 

megakadályozva ezzel a Gelflex mesterdarab alá történő befolyását. Az alaplapot érdemes lakkozni. 

Ha a minta könnyű, akkor azt az alaplapra kell rögzíteni annak érdekében, hogy megakadályozza a 

GELFLEX öntése közbeni elmozdulást - a szilikon tömítőanyag ideális megoldás ennek elvégzésére. Ne 

öntsük a Gelflexet direkt a mesterdarabra. Az öntés után hagyja néhány órát pihenni és kihűlni a 

Gelflexet. A Gelflex megszilárdulása után még sok ideig langyos. Várjuk ki ennek megszűnését. 


