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Hobby gyantaöntő kisokos 
Kreativpartner webáruház 

 
 
 

 
Kedves Kreatív Partnerünk, 
 
Örülünk, hogy érdeklődsz a kreatív alkotás világa iránt és letöltötted ingyenes 
hobby gyantaöntő kisokos e-book összefoglalónkat. 
 
Igyekeztünk praktikus és hasznos alkotói tanácsokat összeállítani, reméljük 
tetszeni fog és sok örömödet leled a tanultak kipróbálásában. 
 
Tudod, „ha az alkotás örömét keresed”, akkor irány a Kreativpartner 
webáruház. 
 
 
Mit találsz a Hobby gyantaöntő kisokosban? 
 

1. Pentart Szuper Üveggyanta bemutatása 
2. Kemény és lágy UV gyanták ismertetése 
3. UV ragasztó 
4. Rubbing alkohol 
5. Gyanta színezés Média Inkkel és Gyanta színezővel 
6. Art Mica por és Fémpigmentek 
7. Pentart Színes fólia pelyhek, füstfólia és Pentart Galaxy pehely 
8. Csillámporok, és a régebbi Pentartos pigmentporok 
9. Szórógyöngyök 
10.Öntéshez használt szilikonok, és egyéb formák, alapok 

11.Amiben és amivel keverjük 

12. Milyen termékeket használhatunk még hozzá? 

13. Mit készíthetünk a Pentart hobby gyanták segítségével 
 
 
Jó olvasást és sok sikert a tanultak alkalmazásában… 
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 Gyantaöntő kisokos 
  

 
Mióta megjelent a Pentart Szuper üveggyantája és az UV gyantája, azóta 
rengeteg ismertető anyagot, videót, leírást átböngésztem, kijegyzeteltem, 
próbáltam ki, mert engem is érdekel az epoxi gyanta felhasználási 
lehetősége. Már most kb 20 projekt, ötlet van a fejembe, amit meg kellene 
csinálni, és ahogy követem a videókat, oldalakat, ez a szám csak nő. Azt 
hiszem, rengeteg műgyantát kell majd bekevernem, és rengeteg órát fogok 
evvel eltölteni. 
Ebben a leírásban végigvesszük a gyanták fajtáit, hogy mivel lehet színezni, 
díszíteni, milyen alapanyagokat és kellékeket használjunk, mibe öntsünk, 
mik lehetnek a tipikus hibák… 
Reméljük, hogy tudunk segíteni neked abban, hogy milyen anyagokat 
használj a műgyanta alkotásokhoz. 
  

 
  

1. A Pentart Szuper Üveggyantája: 
  

Miért ez a neve? Hiszen hívhatnánk epoxi gyantának is, csak olyan szép 
üvegszerű az anyaga, hogy megérdemli ezt az elnevezést.  
A Szuper üveggyanta, egy kétkomponensű üveggyanta, mely háromféle 
kiszerelésben érhető el: 40-40ml, 125-125ml és 250-250ml. A komponensek 
keverési aránya ml-ben 1:1, tömegben 1:0,95g (gyanta+térhálósító), aminek 
a kimérése nagyon fontos, hogy pontos legyen! A két komponenst 
összeöntése után, kezdjük el keverni az anyagot, a gyanta pár percre 
elopálosodik – lehet benne látni szálakat is - , majd újra szépen kitisztul, ezért 
nem kell megijedni. Lassan keverjük, ne úgy mint a süteményt, hogy minél 
kevesebb buborékot tegyünk bele, ez kb 3-5 percbe is beletelhet.  A gyanta 
összekevert elegye önterülő, víztiszta folyadék, melynek dermedési 
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(edényidő) ideje 45-50 perc, tehát addig még szépen tudunk vele dolgozni. 
A teljes átkeményedése pedig 48-72 óra, ami függ a rétegvastagságtól, 
páratartalomtól is. Figyeljünk a hőmérsékletre is! Ha hideg van, nehezen fog 
megkötni a gyanta, ha viszont tűzi a nap, akkor az felgyorsítja a gyanta 
kikeményedését. Az ideális hőmérséklet a gyantával való munkához a 
szobahőmérséklet, kb 20-25 C.  

Az egyszerre kiöntött mennyiség vastagsága kb 2-8mm lehet, ha vastagabb 
tárgyat szeretnénk önteni, inkább több rétegben öntsük. A rétegek szépen 
egymáshoz fognak kötni, ha a gyantához hozzáérve az ujjlenyomatunkat 
látjuk, tehát egy kicsit mégy „ragacsos” a felszín. (Érdemes a késztermék 
mellett párhuzamosan egy kisebb próbadarabot is készíteni, amin ezt 
leellenőrizhetjük, mert az ujjlenyomat rajta fog maradni. Ez az idő valószínű 
kevesebb, mint 24 óra). A tárgyat ne vedd ki a formából, mielőtt ráöntenéd 
a következő réteget, mert alá- és mellé folyhat, hiszen nem tudjuk úgy 
visszarakni az öntőformába, hogy tapadjon hozzá, és lezárja a gyanta és a 
szilikon közötti részt. 
Ha kikeményedés után mégis szeretnél még réteget hozzáönteni, előtte 
csiszold meg és portalanítsd. 
A kiöntött tárgyat 24 óra elteltével kivehetjük a formából, akkor még egy 
rugalmas anyagot kapunk, ami később nagyon kemény és ellenálló lesz. 
Ekkor hajlíthatjuk, formázhatjuk, de teljes szárításig rögzíteni kell, különben 
„kirúgja” magát. 
A gyantából ékszereket, kisebb tárgyakat készíthetünk, sík felületeket 
vonhatunk be vele, illetve különböző műgyanta technikákhoz használhatjuk 
(gyanta folyatás, Petri csésze hatás, tengerpart hatás, geóda készítés…) 
Mivel egy hobbi termékről van szó, ezért pultnak, edényalátétnek, 
vágódeszkának, ne ezt az anyagot válasszuk, mert sérülhet, és nem bírja  a 
forró (max 50-60 fok) edényeket sem. Pohár alátétnek, ékszereknek, 
könyvjelzőnek, gombnak, képeknek, tálcának, díszeknek …, viszont tökéletes 
választás. 
A kikeményedett gyanta átlátszó, nagy keménységű, üvegszerű anyag lesz, 
amely a víznek, vegyszereknek ellenáll. Stabil anyag, nem sárgul.  
A kikevert gyanta kikeményedése visszafordíthatatlan, így inkább többször 
kevesebbet keverjünk ki, mint egyszerre nagyobb mennyiséget. Arra 
figyeljünk, hogy a bekevert gyanta, minél nagyobb tömegben van, annál 
jobban felmelegszik és köt meg, érdemes szétönteni több kisebb 
mennyiségbe. Amennyiben mégis nagyobb adagot keverünk be, és nem 
öntjük szét, figyeljünk arra, hogy nagyon felforrósodhat, és gőzölöghet is. 
Ebben az esetben spuri ki vele, és le kell hűteni. 
Nagyon fontos, hogy a kötés ideje alatt, jól szellőző legyen a helyiség, és 
soha ne hajoljunk fölé, ne időzzünk felette, ne lélegezzük be a párolgó gőzt. 
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A kikötés alatt letakarhatjuk, hogy ne menjen bele szálló por, kosz, szösz, de 
hermetikusan soha ne zárjuk le! 
A kiöntött forma a teljes átkeményedés után csiszolható, polírozható, 
átfúrható, festhető. 
Ha felületi sérülést találsz a gyantán, érdemes megcsiszolni, majd egy újabb 
réteget ráönteni, így szép felületet kapsz. 
A csiszolást többféle csiszoló papírral végezzük egymás után, a 180-tól akár 
a 3000-ig. 

Csomagbontás után, ha jól, légmentesen le van zárva a flakon, akkor kb 1 
évig felhasználható az üveggyanta. Az UV fény, mint minden anyagot, a 
gyantát is öregbíti. 
Vizes bázisú termékeket ne használjunk hozzá, inkább használjuk a hozzá 
gyártott kiegészítőket. Színezéshez, díszítéshez mindig olyan termékeket 
használjunk, amelyek nem tartalmaznak vizet, mert miután belezártuk a 
gyantába, sajnos az ott fog megrohadni, és talán nem ezt szeretnénk látni 
benne. A növényeket szárítsuk ki, mielőtt beletesszük a gyantába. Lehet 
lógatva szárítani, préselni, vagy szilikát gélbe téve is.  
A kiöntésnél buborékok keleteknek az anyagban, ezeket többféle módon is 
kiszedhetjük a gyantából. Pihentetéssel a bubik feljönnek a felszínre, akár fél 
óra elteltével is, és ezeket zsebsárkánnyal, vagy vihar öngyújtóval tudjuk 
eltávolítani. A hőlégfúvót olyan esetben használjuk, amikor valami olyan 
anyag van a gyantában, ami esetleg eléghet, illetve ha nem baj az, ha egy 
kicsit szétfújja a gyanta felszínét. A szakácsfáklyát/vihar öngyújtót pedig 
akkor, amikor vigyáznunk kell arra, hogy a kialakított minta a gyantában ne 
fújódjon szét. Vigyázzunk ezekkel a szerkentyűkkel, nehogy megégessük vele 
a gyantát. Gyorsan, folyamatosan mozgatva használjuk, nehogy 
megpörköljük vele a gyantát. A Rubbing alkohol is egy lehetőség, a felületre 
spriccelésével is csökkenthető a buborékok száma, de ebben az esetben 
előfordulhat, a felszín elbatikolódása. Figyeljünk oda, hogy ezek a kis 
buborékok imádnak megülni a sarkokban, a tárgyak réseiben, csücskeiben! 
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2. Kemény és lágy UV gyanta 
 

Az UV fényre kötő gyanta, egy egykomponensű anyag, mely ultraibolya fény 
hatására köt meg. Nagy előnye, hogy pár perc alatt létrehozhatunk vele 
ékszereket, kisebb dekorációs tárgyakat, vagy használhatjuk őket javításra is 
(én ping-pong asztal mély sérüléseit javítottam vele) 
A kötés hosszúsága függ a rétegvastagságtól. Vékony rétegnél 
20másodpercet, vastagabb rétegnél (kb 3mm), 2 percet világítsuk meg a 
gyantát. Erre tökéletes a kétféle UV lámpánk. Ha a tárgy a formából kikerülve 
ragacsos marad, újbóli megvilágítással ez megszüntethető. 
A kemény gyantát lakként is használhatjuk, de mindkét anyag tökéletes 
kisebb szilikon formák kiöntésére. Mindkét termék jól alkalmazható ékszerek 
és apróbb ajándéktárgyak készítéséhez.  
Végeredményét tekintve a kemény gyanta egy nagyon ellenálló, fényes, 
kemény, üvegszerű végeredményt hoz, míg a lágy gyanta egy rugalmas, 
gumiszerűen puha, hajlítható lesz, az élei lekerekítettek, ívelt, rugalmas 
felületek díszítésére is alkalmas. 
Színezés: A tökéletes megkötés érdekében a gyantának mindig UV fényre 
áteresztőnek kell lennie, ezért átlátszó színezéket, és öntőformát érdemes 
használni hozzá. Amennyiben nem áttetsző, átlátszó díszítő anyagot 
használunk hozzá, úgy több rétegben érdemes dolgozni vele, majd a 
szilikonból kivéve, minden oldalát világítsuk meg még egyszer. Figyeljünk 
arra, hogy minden réteg alaposan kössön meg, mielőtt rátesszük a következő 
réteget.  
 

 

  

 3. UV ragasztó 

 

Egykomponensű, teljesen átlátszóra száradó ragasztó, mely ultraibolya fény 
hatására köt meg. A ragasztandó felületek közül legalább az egyiknek 
átlátszónak kell lennie, hiszen az UV fénynek el kell jutnia a ragasztóhoz 
ahhoz, hogy a kötés kialakuljon. Kiválóan alkalmas átlátszó tárgyak 
egymáshoz ragasztásához, például üveg és plexi, mivel a ragasztó réteg nem 
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lesz látható a két felület között. Nagyon erős kötést biztosít, akár 8mm üveg 
asztallap ragasztásához is kiváló (Vevői visszajelzés) 
Használhatjuk átlátszó, szupergyantából, vagy UV gyantából kiöntött 
termékek fel, vagy összeragasztásához. Ha fentiekre odafigyelsz, biztos szép 
alkotásokat készítesz majd a hobby festés ismereteit használva... 
 

 
 

4. Rubbing alkohol 
 

Felületek tisztításához és zsírtalanításához. A műgyantához használt 
eszközeink tisztítására is alkalmas, ügyeljünk rá, hogy a gyanta még teljesen 
folyékony legyen a tisztításkor, a már megkötött gyantát nem oldja le. Az 
Rubbing alkoholt arra is használhatjuk, hogy különleges effekteket hozzunk 
létre a gyantában, így például úsztathatjuk a fémpigment porokat és a mica 
porokat vagy „spriccelt” hatást is készíthetünk vele a média tintákkal közösen 
alkalmazva. A kiöntött felületre fújva a buborékokat is megszüntethetjük. 

Tisztíthatjuk vele a mérőpoharunkat, a keverő pálcát, a szilikon formákat, és 
a bőrünket is (a bőrt egy kicsit szárítja) 

 

5. Gyanta színezés Media Inkkel és Gyantaszínezővel 
 

A gyanta színezésére alkalmas, két folyékony állagú színezőt foglaljuk, és 
hasonlítjuk itt össze. Az egyik egy régebbi termék, a Pentart MediaInk (Média 
tinta), a másik, pedig egy új, amit kifejezetten a gyanták színezésére hozott 
létre a Pentart, ez pedig a Gyantaszínező tinta. 

Mindkettő folyékony állagú, de a gyantaszínező fajsúlyosabb, testesebb. A 
media tintáknál szintén van egy testesebb szín, mégpedig a fehér, a többi 
átlátszó. Mit jelent ez? A könnyű Mediaink a gyanta felszínén marad, ha nem 
keverjük bele, míg a gyantaszínező és a fehér MediaInk, elindul térben lefelé. 

Mennyi színező adható a gyantához? Figyelni kell arra, hogy túl sok színezőt 
ne rakjunk a gyantába, mert az gátolhatja a kikeményedést. És ha nem tud 
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kikeményedni, úgy a folyós, nyúlós, ragacsos maradhat az anyag, és tönkre 
mehet a formánk, és az időnk is a gyantával együtt.  

A megfelelő arányszámokban mérve, kb. 20ml gyantához 10-20 csepp 

színező. 

A két terméket természetesen használhatjuk egy projekten belül is, illetve 
keverhetjük egymással őket bátran, így ezernyi más színt és árnyalatot 
hozhatunk létre. 

Mi a különbség? Az átláthatóság kedvéért létrehoztunk egy táblázatot: 

MediaInk (Média tinta) 
 

Gyantaszínező 

- fajsúlya könnyebb (kivéve a fehér) 
– a felszínen marad keverés nélkül 
 

- fajsúly testesebb- térben elindul 
lefelé keverés nélkül 

- átlátszó színező anyagot tartalmaz 
– a gyanta átlátszó lesz tőle 
 

- magas pigment-koncentrációjú – a 
gyanta telt színt kap, nem lesz 
átlátszó 

- alkohol alapú 
 

- oldószer alapú 

- a fehér média tintával keverve 
opálos szín jön létre, nem tudunk 
kialakítani színátmeneteket 
 

- a fehér gyantaszínezővel sokféle 
színárnyalatot tudunk kikeverni 

- sötét felületen nem látszik 
 

- sötét felületen is szépen látszik 

- az UV fényre keményedő 
gyantákhoz is használhatjuk 

- hát őt csak a szuper 
üveggyantához  - ha nem látszik 
át, az UV fényre keményedő gyanta 
nem tud megkötni  

- vékonyabb réteg esetén 
világosabb, vastagabb réteg esetén 
intenzívebb a szín 
 

- vékony és vastag réteg estén is 
ugyan az a szín 

- scrapbook, mix-media technikához 
is használható 

- kifejezetten a gyantához találták 
ki 
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6. Art Mica por és a Fémpigmentek 
 

Ha szereted a pigment porokat, akkor ezeket imádni fogod!  

Az eddig ismert termékek mellé a Pentart előrukkolt, most két új 
alapanyaggal az Art Mica ásványporral, és a Fémpigmentekkel. Ezeket a 
pigmenteket a Szuper üveggyantával együtt hozta ki a gyártó, de 
természetesen nem csak hozzá használhatod, hanem keverheted vízbázisú 
és oldószeres lakkokba, gélekbe, szappanba, gyertyába, és még 
kipróbálhatod műköröm díszítésekhez is.  Kiegészítheted vele scrapbook, 
vagy mixed-media projektedet. Rászórhatod öntapadós ragasztóval bevont 
felületekre, kikenheted vele a szilikon formát is, mielőtt beletöltöd a 
műgyantát, így gyönyörű csillogó felszínt kapnak a tárgyak.  

A Pentart ArtMica pigmentek ragyogó, színpompás árnyalatai lélegzetelállító 
csillogásukkal igazán egyedivé teszik alkotásodat. Kísérletezz a színekkel, 
keverd össze, variáld és alakítsd ki saját stílusod! 

A Mica porból a jelenlegi 9 színhez, érkezik még 4 féle, míg a fém pigmentek 
3 féle színben kaphatóak.  A kiszerelések 8 és 9 gramm anyagot 
tartalmaznak. 

Milyen hatást érhetünk el a Mica pigment porokkal?  

Ha teljesen elkeverjük, és elegendő mennyiséget rakunk a gyantába a Mica 
porból, akkor egy nagyon szép, intenzív színű, gyöngyházasan csillogó 
anyagot kapunk, ami egységes színű, ha pedig kevesebbet teszünk bele, és 
nem keverjük el teljesen, csak felületesen, akkor pedig márványos hatású 
lesz a tárgyunk. Az érdekes, hogy amíg a gyantaszínezőnél vigyázni kell a 
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gyanta-színező arányra (lásd: az előző részben) addig a Pentart Mica pigment 

pornál, nincs felső határ, a pigment por nem befolyásolja a műgyanta 
kikeményedését.  

És milyen lesz a hatása a fém pigmentnek?   

Láttál olvasztott, folyékony halmazállapotú fémet! Na, ez úgy néz ki! 
Gyönyörű, fémes csillogása lesz összekeverve a műgyantával, hiszen igazi 
fém pigmenteket tartalmaz. Arra figyeljünk ennél az anyagnál, hogy UV 
gyantához csak keveset használjunk belőle, mert gátolhatja az UV 
átvilágítását, így nem fog rendesen megkötni, inkább csak jelképes legyen a 
jelenléte! Maga a pigment nagyon könnyű, amint kinyitjuk a doboz tetejét 
szinte repkedni kezd a nagyon finom pigment. Ebből az is következik, hogy 

ez a három féle színű pigment a gyanta kikeményedése közben 
felemelkedhet a felszínre, ha nincs teljesen elkeverve. 

 

 

7. Pentart Színes fólia pelyhek, füstfólia és Pentart Galaxy pehely 

A Pentart füstfólia pelyheket és a Pentart Galaxy pelyheket valószínű már 
ismeritek, de azért nézzük meg őket és vegyük hozzá a Pentart újdonságát a 
Színes Fólia pelyheket. 
A Pentart Galaxy pehely 1-8mm nagyságú szabálytalan, irizáló színes, vagy 
fényesen csillogó műanyag könnyű kis lapocskák, mely visszatükrözik a fényt. 
Világos és sötét felületen is használható, így különböző színhatásokat 
érhetünk el vele. A sötét felületeken erőteljesebb színű lesz, míg a világosabb 
felületeken paszteles árnyalatú.  
Ha csak a tárgy felületét szeretnénk díszíteni, kenjük rá öntapadóra száradó 
ragasztót, majd ecset segítségével oszlassuk el. Pouring lakkal védjük a 
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felületet. Ha nem csak a felületet, akkor bele keverhetjük gálpasztába, vagy 
Pouring lakk rétegei közé, és a Szuper Üveggyantába is. 
Pentart Színes fólia pelyhek és füstfólia pelyhek. A füstfólia ragasztóra, vagy 
a 3D ragasztóra felvíve, szép fényes, metálos csillogású felületeke kapunk, 
melyeket Pouring lakkal tehetünk tartóssá. A ragasztókat felvihetjük simán 
ecsettel, vagy stencilen keresztül spatulával, festőkéssel is. Miután 
öntapadóra száradt a ragasztó, egy ecset segítségével ráhelyezzük a fóliát, 
és szépen elterítjük rajta, majd a felesleget letakarítjuk.  
Mindhárom termék nagyon szépen alkalmazható a Szuper Üveggyantához, 
vagy az UV-ra keményedő gyantához is. Keverjük bele a gyantába, és szép 
csillogó hatásokat érhetünk el vele.  A színeket itt is keverhetjük egymással. 
Igazán szivárványos – csillám pónis alkotások is születhetnek belőle. A 
variációknak csak a képzeletünk szab határt. Igazán izgalmas lehet, ha még 
egy kis Pentart szórógyönggyel is megbolondítjuk.  
Hogy mennyit tehetünk az epoxi gyantába? Nincs megszabva, nincs felső 
határa a keverési aránynak, inkább csak azt mondanánk, hogy „építhető” 
legyen az anyag, massza jellegű, ha belerakjuk a formába, a gyanta a pehely 
alá is le tudjon folyni, de az agyag ne csússzon széjjel. Tökéletes alapanyag 
az ásvány geodák megalkotásához, nagyon jól tud mutatni a gyöngyházas 
Mica poros és a gyantaszínezős, vagy MediaInkes üveggyanta mellett. 
 

 
 
 
8. Csillámporok, és a régebbi Pentartos pigmentporok: 
 
A Pentart színes csillámporai nagyon jó választás a gyantához, mert nem 
süllyed le a gyanta aljára, hanem szépen elkeveredik. És ha ki szeretnénk 
próbálni, a régebb óta gyártott Pentartos pigmentporokat mert az is van 
otthon, nyugodtan megtehetjük. Kísérletezzünk a színekkel. Használjuk a 
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chameleon vagy neon színeket, próbáljuk meg a sötétben világító 
pigmentport. 
És ha esetleg ismeretlen pigmenttel kísérleteznénk, azt is kipróbálhatjuk. A 
próbát úgy érdemes elvégezni, hogy nem a gyantába tesszük bele a port, 
hanem a száraz pigmentporra csepegtetünk gyantát folyamatos keverés 
mellett, így észre fogjuk venni, hogy szépen, egyenletesen oszlik-e el. 
 

 

9. Szórógyöngyök 

 

Mik a szórógyöngyök, és hogy használjuk? 

A Pentart szórógyöngyök, nagyon apró méretű, 0,8-1mm nagyságú 
üveggolyócskák, melyeket olyan alapanyagokhoz érdemes hozzákeverni, 
amelyek az elkészült állapotban átlátszóak, így a gyöngyöcskék betöltik a 
szerepüket és díszítenek. Hozzáadhatjuk a Pentart új Szuper 
Üveggyantájához, az UV-ra kötő gyantákhoz vagy a gélpasztákhoz. Ha 
öntapadóra száradó ragasztóval kenjük be a készítendő tárgyunkat, abban is 
megtapadnak gyöngyöcskék. 
Kedvelt alapanyaga a scrapbooking, vagy a mixed-media technikának is. 
A Pentart szórógyöngyök 12 féle színben kaphatóak, és 40g kiszerelésekben. 
A különböző színeket összekeverve is nagyon mutatósak.  
A gyöngyöcskék nem lapulnak el és nem engedik a színüket. 
A szórógyöngy alapanyaga üveg, ebből az is következik, hogy nem egy 
pillekönnyű anyagról van szó, így amikor belekeverjük például az 
üveggyantába, az lesüllyedhet az aljára, ha nem rétegesen dolgozunk vele. 
Erre mindig gondolnunk kell, amikor dolgozunk vele. 
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10. Öntéshez használt szilikonok, és egyéb formák, alapok 

 

A szilikon formáknál inkább arra kell figyelni, hogy hogyan vigyázzunk rájuk, 
hogy sokáig szolgálhassanak minket. Érdemes használat előtt, és után is 
megtisztítani, illetve szépen elcsomagolva tárolni. Nem szabad sikálni, és a 
formák kivételekor vigyázni kell, hogy ne sértsük fel a szilikon. A hosszú 
keskeny formák kivételéhez érdemes esetleg szilikon olajat használni, így 
szépen ki tudjuk csúsztatni a formából a gyantát. 
A epoxigyanta öntéshez, léteznek speciális szilikon formák. Ezek lehetnek, 
átlátszóak, opálosak, rózsaszínek, szürkék, kékek… De egy biztos. Nagyon 
kell rájuk vigyáznunk, mert ha megsérül a belsejük, az a műgyantán is 
nyomot hagy, hiszen a beleöntött anyag lenyomatot fog róla képezni.  
Ha szép fényes tárgyat szeretnénk önteni, vagy az UV gyantát szeretnénk 
használni, akkor nekünk az átlátszó, vagy opálos Professzionális szilikon 
formákra lesz szükségünk. Használhatjuk a színeseket is az Pentart Szuper 
Üveggyantához, csak kicsit mattosabb lesz a felület, nem olyan üvegesen 
fényes. Ugyan így kicsit mattos felületet kapunk, ha például a Stamperia lágy 
A/5, vagy az A/4-es PVC öntőformáit használjuk. Nem vészes, de a légy nem 
fog seggre esni rajta! ☺ 

Sérülhet még a szilikon, ha a hőlégfúvóval, vagy a zsebsárkánnyal túlhevítjük, 
ha túlhevült gyantát öntünk bele. Esetleg nem tisztítottuk ki előtte, vagy 
használat után a Rubbing alkohollal, és a ráöntött gyanta hozzáragad 
valamilyen nem kívánatos benne maradt anyagba. Illetve sajnos a 
szilikonoknak is van egy életidejük, ami a professzionális formáknál kb. 40-
50 öntés. 
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Ha fa alapanyagot használunk az öntéshez, szerencsés először megcsiszolni, 
majd portalanítani, hogy ne maradjanak rajta szálkák, zsíros ujjlenyomatok. 
Alapozhatjuk, vagy festhetjük is, száradás után pedig önthetjük rá a Szuper 
Üveggyantánkat. A festéshez használhatunk matt, vagy metál, selyemfényű 
festékeket, így fokozhatjuk az öntött gyanta sokszínűségét.  
Amikor valamilyen alapra dolgozunk, és lefolyhat róla a gyanta, arra 
vigyázzunk, hogy a lefolyó anyag lehúzhatja magával a többit is, így inkább 
töröljük le a lefolyásokat. És hogy ne kelljen a fa felületek szélét nagyon 
csiszolni a lecsorgó gyanta miatt, érdemes festőszalagot ragasztani rá, amit 
másnap, hőlégfúvó segítségével átmelegítve, szépen, óvatosan 
eltávolíthatunk. 
És mi van, ha nincs otthon öntőforma? Hát akkor készíteni kell. Segítségül 
hívhatjuk a ragasztópisztolyt, vagy a háztartásokban is használt fugázó 
szilikont.  

Alapnak használhatunk szilikonos sütőpapírt (gyűrődni fog, de ha 
leragasztjuk kétoldalu ragasztóval, akkor ez megelőzhető), vagy PVC, 
polisztirol (siko 0,1-0,3mm) lemezt.  

Ragasztópisztoly esetén: 

- sok réteget kell egymásra rakni, de így is csak egy amorfabb formát 
fogunk elérni 

- a ragasztó kihűlése után beleönthetjük a gyantát 
- a ragasztó szálakat el kell távolítani 
Fugázó szilikon használatakor: 
- nem folyik annyira, de figyelni kell, mert lyukacsosabb maradhat 

- kell 5-6 óra a száradáshoz 
- folyékony szappannal szépen el tudjuk egyengetni, viszont utána el kell 

távolítani a felesleges szappant 
 

Ha ilyenekkel nem szeretnénk bíbelődni, akkor viszont bármilyen fröccsöntött 
műanyagot, csokis, üdítős palackot fel lehet használni, bár ezek inkább 
egyszer használatosak lesznek. 
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11. Amiben és amivel keverjük 

 

Mivel a Pentart Szuper Üveggyanta 1:1 arányban keverhető, ezért akár 
tetszőleges mérőedényt is használhatunk, a lényeg az, hogy az írásnak 
megfelelően, mindkettőt pontosan mérjük ki, és jól tisztítható legyen. Amikor 
beleöntöttük a gyanta egyik majd másik komponensét, mindig érdemes egy 
kicsit várni a kettő között, míg szépen elterül az anyag, majd hozzámérni a 
másikat. Jól keverjük össze egy erre alkalmas, keverő pálcával, amit szintén 
könnyen le tudunk tisztítani, és figyeljünk az alapos keverésre, többször 
húzzuk le a pálcáról is az anyagot, illetve az edény „sarkaiból” is keverjük ki. 
Ha már szépen kitisztult a gyanta, öntsük szét olyan műanyag, vagy szilikon 
tálkákba (többször is használhatjuk tisztítás után), amelyekben színezni 
tudjuk, majd szépen kiönteni belőle.  
A színek elkeveréséhez tökéletesek az eldobható fagyis pálcikák. A bubik 
hajkurászásához (amik a felszín alatt vannak, vagy a sarkokban), és a gyanta 
eligazításához fogvájót hívok segítségül. 
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12. Milyen termékeket használhatunk még hozzá? 

 

Sokszor látjuk, hogy a geóda formák széle, valamilyen metál színű anyaggal 
van befestve, ehhez a művelethez, többféle dolgot is használhatunk. 
Befesthetjük metál színű alkoholos filccel, díszíthetjük a Pentart Folyékony 
fémjeivel, és jó megoldás az oldószeres lakk + Art Mica, vagy fém pigment 
keveréke is. Evvel a technikával rajzokat, mintákat, feliratokat is készíthetünk 
a kész formánkra. 
 

A csőszerű formák leválasztásához, és hogy könnyebben kicsússzon a forma 
a szilikonból, a Pentart szilikonolajat használhatunk. Illetve az olajat még az 
Epoxi pouring art technikánál is bevethetjük a cellák kialakításához. 
Csiszoló papírok 180-as mérettől a 3000-es méretig szépen alaposan kell 
csiszolni, egymás után. A 240-es mérettől inkább már a vizes csiszoló 
papírokat fogjuk használni. Minél finomabb a csiszoló papír, annál nagyobb a 
szám rajta. 
Úgy tudjuk ellenőrizni a csiszolás minőségét, hogy minden méret váltásnál 
90 fokot fordítunk a tárgyon, így látjuk, hogy az előző karcból maradt-e a 
felületen, ha nincs merőleges karc, válthatunk a következő méretre. A vizes 
csiszoló ne dobjuk ki egy használat után, nyugodtan használjuk tovább, amíg 
dolgozni tud. 
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Fontos, a csiszolópapír méretek között érdemes a vizet kicserélni, hogy ne 
vigyük a csiszolandó felületre a lecsiszolt szemcséket. 
180-240-320-400-600-800-1000-1500-2000 

Polírozó paszta – az autófényezéshez, lámpa polírozáshoz szokták használni. 
Fogkrém jellegű, különböző szemcseméretű az anyag. A közepes számunkra 
tökéletes. Ha csak azért mattul a projektünk, mert kezd öregedni a szilikon 
forma, addig elég polírozni a felületét. 
 

13. Milyen termékeket használhatunk még hozzá? 

 

Minden olyan agyagot, ami stabilan száraz, és nincs benne nedvesség.  
- műanyag figurát (LEGO, Schleich figurák, poly figurák… 

- mintás papírokat, nyomtatott írást, térképet, fényképet, kártyákat, 
transparent papír… 

- apró kavicsokat, homokot, kagylót… 

- konfettit, gombot, gyöngyöt, strasszokat, flittert… 

- szárított növényeket, leveleket, virágokat, terméseket, gyümölcsöket... 
- madártollat, hajat, állati szőrt 
- fémet, üveget, ásványt… 

- csipkét, szallagot 
-  kerámiából, Fimo gyurmából, elefántcsont gyantából elkészített 

figurákat 
 

14. Mit készíthetünk el a Pentart gyantáiból? 

 

- ékszereket 
- könyvjelzőt 
- gombot ruhára, vagy bútorra 

- kulcsartót 
- fityagőket bármihez 
- telefon, vagy ékszertartót, kisebb tárolókat 
- tálcát, alátéteket (ami nem érintkezik 50 C foknál melegebb edénnyel) 
- papírnehezéket 
- képeket, faliórát 
- drágakő, és geóda utánzatokat 
- különböző formájú, fűzhető gyöngyöket 
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- hűtőmágnes, gémkapocs dísz, hajcsatdísz 
- füzet, könyv, napló borítóját 
- díszfüggőket húsvétra, karácsonyra… 

 

 

Jó kreatívkodást kívánunk, és tudod "HA AZ ALKOTÁS ÖRÖMÉT KERESED" 
mindent megtalálsz a Kreativpartner webáruházban. 

 

 

 

Kedves Kreatív Partnerünk, 
 

Kreatív hobby gyantaöntő kisokos összefoglalónk végére értünk, reméljük 
tetszett összeállításunk. Olvasd el további kisokos összeállításainkat is, 
melyeket megtalálsz a Kreativpartner webáruház oldalain. Észrevételeidet, 
kérdéseidet szívesen vesszük az info@kreativpartner.hu  email címen. 
 

Jó kreatívkodást kívánok           

 

Birkásné B Kriszti 

Kreativpartner webáruház 
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