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Den gode tyske
Silicon-RTB
(748,75) Formgummi, er flydende natur latex
til støbning af
3880101: 3kg.
(gummimælk)med meget højt tørstof indhold.
spiselige genstande.
Latexen er forvulkaniseret, hvilket vil sige at
Hvidmetal G

LAV SELV STØBEFORME M.V. !

den ikke skal vulkaniseres, men den tørrer af
sig selv. Tørring med varmluftblæser vil dog
nedsætte tiden. Formgummi er
velegnet til våben til rollespil,
fremstilling af filtede såler &
gummistøbeforme til gips.
Formene kan også anvendes
til støbning af stearinlys.

8748 formgummi
8749 formgummi
8745 formgummi

1/4 L
47,60 (59,50)
1/1 L 108,80 (136,00)
5 L 465,00 (581,25)

Latexfarve når du ønsker såle,
genstande til vikingespil eller andet i
e bestem farve.

til støbning af
Tinsoldater
Smykker,
Fiskeblink
& Hvidmetallejer

Til konditor, bager, skole & hjem: Med
Candyform kan du støbe elastiske detaillerede
forme med høj rivestyrke.
Dejg o.l. som marcipan kan let presses ind i
formen. Også til støbning af chokolade,
& marcipan figurer. Ligeledes til støbning af
småkager, slikkepinde m.v..

60176+farve
08 Rød 45 Gul 21 Blå 78 Sort
100 ml. farvekoncentrat 44,00 (55,00)
SILIKONE-GUMMI - FORMMASSE - TILFREMSTILLINGAFSTØBEFORME
Anvendelig også til fremstilling af forme til flere
slags støbemetaller.
Støbetemperatur kort op til ca. 380 c. Bruges
derfor også af smykkekunstnere, lystfiskere til
fremstilling af lodder og fiskeblink. Tinsoldater
og støbning af figurer.

Til massevis af
detaillerede
afstøbninger i ,
stearin og gips. Til tinsoldater,
smykker & blink.
Originalens materiale: Træ, sten, keramik &
HB Verdens bedste ?
metal. Er emnet porøst anbefales det at pensle
Prøv den!
med silikonepasta.
60406: Silikonegummi 0,5 kg. incl. hærder
Hærder omrøres grundigt uden at piske for at
undgå luftbobler. Man kan yderligere pensle
Kr.
159,80 (199,75)
originalen med gummiet inden resten hældes over 60407: Silikonegummi 1 kg. incl. hærder
for at undgå bobler.
Kr.
287,80 (359,75)
Beregning for 100 gr. silikone: 2% hærder
60408: Silikonegummi 5 kg. med hærder
tilsættes = 2 gr. = 2 ccm. = ca. 80 dråber.
Kr.
1270,20 (1587,75)
Forarbejdningstid 20 minutter ved 20 grader.
60441: Ekstra hærder 20 ml.
Vulkaniseringstid ca. 3 timer. Fjern da forsigtigt
Kr.
31,80 (39,75)
formen og lad den efterhærde i 4-5 dage inden
60442: Ekstra hærder 100 ml.
du støber første gang!
Kr.
119,80 (149,75)
Lav en lille prøveform
først så du lærer materialet
at kende inden du går
igang med en større form!

60621:Silikone-fortykkelse
20 ml. 31,80
(39,75)

Smelteinterval 327-339 grader c.
Støbetemperatur 375-400 grader c.

BEMÆRK: Lav pris for for stor blok
med ca. 3 kg. for kun 870,00 (1087,50)
42411: Figur støbemetal metal med tin, kobber m.v.
God til silikoneforme. ca.32% tin. Også bismuth, kobber, aluminium & bly
Smelter ved 248 o

kg. 263,00 (328,75)
42416: Tin til støbning af figurer & smykker
150 gr. 68,00 (85,00) kg. 318,80 (398,50)
Smelter ved 236 o

42402: Pellets 99%. Bismuth. 5% kan tilsættes
tin eller bly. Finere detailler. 100 gr. 67,60 (84,50)
60627: Form-Fliesstalkum. Børstes på form
før støbning. Bedre flow. 75 gr. 15,80 (19,75)

Eksempel
på alluminium
støbeform.

Fremstil dine egne støbeforme med vores
tyske HB kvalitets-silikonegummi.
"Era Napoleon" forme 40 mm. Aluminium.
Se billedet over soldaterne t.h.:
Pris pr. sæt 119,00 (148,75)

41904: French infantry
41903: French
soldiers: Advancing
infantry: (2 fig.).
Officer & drummer ( 2 figurer ).

41911: English guarddragon

Tilsæt kun 0,2-3%. Se label.

MÅLEBÆGRE MED INDDELING 1-30ML.

60621:Silikoneforme-skillemiddel
50 ml. 23,96
(29,95)

F. eks. til måling af hærder til
silikone & polyster. 49104. Pk. m/5 stk.

15,- (18,75)
49104B. Pk. m/ 50 stk. 111,-(138,75)

60627:Formpuder
60211: Creaformsæt. "Kopier din egen
(Fliesstalkum)
hånd m.v.". Indeholder:
75 gr. 15,96 (19,95)
1 pk. Hurtigafformningsmiddel 450 gr.
1 pk. keramisk støbepulver 1000 gr.
Mere Resin ( poly-esterSæt
126,80 (158,50) støbemasse) .Se side 86

79802 Loddekolbe 40W

Tin ca. 88%
Antimon ( metallisk ) ca. 8%
Kobber ( metallisk ) ca. 4%

41912: English infantry 41921: Scottish soldiers 41922: Scottish officer
in combat. ( 2 figurer ). & drummer ( 2 fig. ).
soldiers in combat
( 2 figurer )

41923: Scottish infantry 41321: Prussian
soldiers advancing (2fig). infantry soldiers
in battle. ( 2 fig. ).

41932: Prussian
infantry soldiers,
attacking.( 2 fig. ).

62,80 (98,75)

Hæfte 35 sider

Bog 240 sider

Hjemmeindustri: Engelske bøger
til fremstilling af støbeforme!

Den universale til de fleste projekter!
59945 Loddetin 1 mm, 3,5 m. 23,00 (28,75)
42612: Elektrisk Smeltestation.
05167: Mould
500 ml. volumen. D.v.s. ca. 3,5
making techniques.
kg. støbemetal.
Teknikker til
Regulerbar smeltetemperatur
fremstilling af
op til 500 grader celcius.
støbeforme.
Støbeske medfølger
27,80 (34,75)
Kr. 1179,60 (1.474,50)
05173: "Make Your
Own Moulds".
Fremstil selv dine
42642: Ekstra Støbeske 60 ml.
støbeforme.
Kr. 121,16 (151,50)
191,- (238,75)
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Ekstra
detailleret!

41933: Prussian
infantry officer
& bugler ( 2 fig. ).

Eksempel
på HB silikone
støbeform.

40820: Prussian 12-pound canon.
40 mm. form 143,00 (178,75)

Krystalplast. Refineret
indstøbningspolyester
med hærder
51024:1000 ml. 223,80 (279,75)
Mere på side 86.

