Get silli, kneebare culinaire siliconen.
Gebruiksaanwijzing
Silli plastique is een kneedbare 2 componenten siliconen pasta met de structuur van klei. Silli plastique is zeer
makkelijk in gebruik omdat het op bijna elk gewenst oppervlak toegepast kan worden.

Stap 1.
Weeg 2 gelijke delen part A en part B van de siliconen af (liefst met een elektronische weegschaal). Om ervoor te
zorgen dat de mal straks netje los laat, is het raadzaam het voorwerp waarvan de mal gemaakt wordt iets in te
vetten (bijvoorbeeld heel lichtjes met bakspray, zorg ervoor dat je handen ook iets vet zijn). Gebruik vet bakpapier
om de mal tijden het maken op te leggen.

Stap 2.
Kneed en mix de pasta ongeveer 1 minuut tot 1 egaal geheel. De kleur dient volledig homogeen te zijn. De werktijd
van de silli plastique is ongeveer 10 minuten. Indien je meerdere mallen wenst te maken of een wat grotere mal kun
je de werktijd verlengen door de siliconen even in de koelkast te leggen. Gebruik noot teveel ineens.

Stap 3.
Druk het voorwerp voorzichtig maar stevig n de sili plastique. Zorg ervoor dat alle details goed in de pasta
opgenomen zijn. Eventueel kan eerst een dun laagje pasta over het voorwerp gesmeerd worden. De sili plastique
dient volledig het voorwerp te bedekken, zorg ervoor dat de laag dik genoeg is. Strijk daarna de mal indien gewenst
glad.

Stap 4.
Laat de mal nu minimaal 2 uur op kamertemperatuur rusten, haal het voorwerp nu uit de mal. Laat daarna de mal
nog enkele uren drogen. Dit kan versnelt worden door ze ongeveer een uur in een oven te plaatsen van 100 graden.
Was de mal in de heetste stand mee in de afwasmachine. De mal is nu klaar voor gebruik. Let op, bij dikkere mallen
kan de uitwerktijd langer zijn.
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Was en droog uw handen voordat u een mal gaat maken. Zorg vor een schoon werkoppervlak. Het beste
werkt u op een stuk ingevet bakpapier. Dit om te voorkomen dat de silli gaat plakken.
Gebruik geen materialen door elkaar heen en let op de juiste werkwijze. Omdat wij geen zicht hebben op de
werkwijze kunnen wij geen garantie geven op een gebruikt product. Laat de siliconen altijd volledig
uitwerken.
Was de mal altijd mee op de heetste stand in de afwasmachine.
Zorg ervoor dat de siliconen stevig genoeg zijn, dit om het scheuren van de mal te voorkomen.
Wenst u meer tijd om een mal te maken? Zorg ervoor dat de componenten zo koud mogelijk zijn, dit
vertraagd de werktijd van de siliconen en geeft u meer tijd.
De uitgewerkte mal kan gekoeld en verhit worden. Dit is geen enkel probleem.
Zorg ten alle tijden dat niemand de siliconen in de mond doet of inslikt. Bel een dokter indien dit het geval is.
Uiterste voorzichtigheid is altijd aan te raden.

