
Kapcsolódó termékek

Az UV gyantával történő formaöntés során tartsuk szem 
előtt, hogy a kikeményedés érdekében a rendszernek 
mindig UV fényre áteresztőnek kell lennie, ezért használ-
junk átlátszó színezékeket és fényáteresztő öntőformákat.
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Pentart Média tinta

•  átlátszó színezőanyagot tartalmaz
•  alkohol alapú
•  gyorsan száradó tinta
•  nagy színválasztékban kapható
•  nem porózus felületeken élénk, porózus  
 felületeken tompább színek
•  kiváló epoxi- és UV-gyanták színezésére is

Fém pigmentporok

•  csillogó, fémes hatásokhoz
•  nagyon finom szemcsés por
•  kis mennyiségben UV gyantákhoz is adhatók

Professzionális szilikon öntőformák

•  átlátszóak vagy enyhén opálosak
•  áteresztik az UV fényt
•  könnyen tisztíthatók, többször felhasználhatók
•  nem mattítják le az öntvény felületét
•  nagy mintaválaszték – 3D geometriai és  
 ékszerformák, geóda-formák, többfészkes  
 öntőformák



Medál kemény UV gyantával

Műanyag fóliára helyezett áttört medál 
formába nyomjunk kemény UV gyantát 
1-2 mm vastagságban.

Tegyünk Szórógyöngyöt a gyantára.

UV LED lámpával világítsuk meg 2 percen 
keresztül a gyantát.

Tegyünk még egy réteg UV gyantát a 
medálba, ami ellepi a gyöngyöket.

Ékszer lágy gyantából

Nyomjunk lágy UV gyantát egy átlátszó 
szilikon öntőforma feléig és tegyünk rá 
füstfólia pelyheket.

UV LED lámpával világítsuk meg 2 percen 
keresztül a gyantát.

Töltsük ki UV lágy gyantával a formát, majd 
2 perces megvilágítással keményítsük át.

Az elkészült ékszer puha és rugalmas 
lesz, melyet kényelmes viselni.

2 perces megvilágítással kemé-
nyítsük át a gyantát.

www.pentart.eu

UV fényre keményedő gyanták
•  egykomponensűek
•  ultraibolya fény hatására térhálósodnak
•  néhány perc alatt átkeményednek
•  megszilárdulás után teljesen átlátszóak
•  kiválóak kisméretű 3D öntvények, ékszerek készítéséhez 

Kemény UV gyanta  
•  fényes, kemény, üvegszerű anyaggá szilárdul
•  kikeményedés után csiszolható
•  drágakövek, vizes felületek imitálására ideális
•  befejező lakknak is ideális
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Lágy UV gyanta  
•  átkeményedés után rugalmas és hajlítható marad
•  a megszilárdult tárgyak élei lekerekítettek
•  az öntvények alkalmasak ívelt felületek díszítésére,  
 bőrrel közvetlenül érintkező ékszerek készítésére
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Tippek  

•  A formaöntéshez szilikonból készült professzionális öntőformát  
 használjunk.

•  2-3 mm-nél vastagabb tárgyak készítését több lépésben   
 végezzük, az egyes rétegeket UV lámpával történő megvilágí- 
 tással keményítsük át. 

•  A gyanták néhány csepp Pentart Média tintával színezhetők,  
 kis koncentrációban pigmentporok, apró tárgyak foglalhatók  
 az öntvényekbe. 

•  Az UV gyanták önterülőek, ezért  kisebb tárgyak lakkozására  
 is alkalmasak. A felvitt vékony gyantaréteg 1 perces megvilá-
 gítás után fényes, kemény bevonatot képez. 

•  A kikeményedett, de enyhén ragacsosan maradt felület   
 ragacsossága megszüntethető újbóli megvilágítással vagy  
 acetonos oldószerrel átitatott textillel történő áttörléssel. 
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Figyelem! A gyantákkal jól szellőző helyiségben, körültekintően dolgozzunk, az átke-
ményedés során keletkező gázt ne lélegezzük be. A kemény gyanta használata közben 
viseljünk kesztyűt. Az esetlegesen bőrre kerülő gyantát bő, szappanos vízzel mossuk le.
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