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Ako vyhotoviť silikónovú formu (napr. replika prírodného kameňa) 
 

Táto príručka je určená pre profesionálov aj amatérov pôsobiacich napr. v dekorbetón,  štukatérskom 

a polymerbetón priemysle a je efektívnym riešením ako spracovať odlievacie silikóny SP ICON. 

  

1. Materiál potrebný k práci 

 
SP ICON odlievací silikón........................napr. SP ICON  A22, A30 A33, A45 a pod.  

Rýchloschnúci tmel...................................napr. SP ETHANBOND 1/5 a pod. 

Pramodel....................................................vzor/reliéf , ktorý chceme zaformovať 

 

     
 

2. Potrebné nástroje 

 
o Presná digitálna váha do 5 až 10kg (ak nedisponujete prístrojom, radi Vám obstaráme) 

o Miešacia latka alebo špirálové miešadlo s vŕtačkou 

o Nádoba na miešanie s plochým dnom 

o Stolárske zvierky alebo skrutky 

o Vodováha 

o Ostré nožnice alebo olamovací nôž 

o Dorazový kaliber (napr. dlhá M10 skrutka) 

 

3. Ochranné pomôcky: 
o Vhodná pracovná odev 

o Ochranné okuliare 

 

4. Príprava pramodelov 
Ako pracovnú dosku použijeme neporézny materiál napr. laminovanú drevotriesku /MDF a 

rám vyhotovíme z rovných drevených hranolov. Výška rámu by mala zodpovedať hrúbke 

budúcej formy.  Rozmer s patričným prídavkom- pracovnej dosky a rámu si určíme na 

základe rozmerov a počtov pramodelov. 

Pramodel alebo sústavu nasadíme prostredníctvom tesniacého tmelu na pracovnú dosku, 

prebytok tmelu po zaschnutí orežeme. Dorazový kaliber použijeme  na presné rozdelenie 

pramodelov na pracovnej doske a k stenám rámu. 



 

  
 
  Our proposal is your solution 
 

Smith&partner s.r.o. 

Lehárová, 4, 945 01 Komárno, Slovakia 

Tel. + 421 905 947 365  E-mail: smithandpartner2012@gmail.com 

 

5. Montáž rámu 
Dorazovým kalibrom stanovíme pozíciu rámu a prostredníctvom stolárskych zvierok alebo 

skrutkami postupne doťahujeme k pracovnej doske. Prechody rámu medzi sebou zatesníme 

tesniacim tmelom. Zostavu prostredníctvom vodováhy zafixujeme do vodorovnej polohy. 

Prach alebo iné nečistoty odstránime vyfúkaním so stlačeným vzduchom alebo vysávačom. 

Naša pracovná doska s rámom a s pramodelmi je prichystaná na zaliatie silikónom SP ICON. 

 

 

 
 

6. Naváženie a odlievanie silikónu SP ICON 
Stanovíme potrebné množstvo silikónu na naváženie. Do miešacej nádoby nalejeme najprv 

živicu a potom katalyzátor (postup nie je pravidlom, je to len bežný štandard). Miešací pomer 

dodržujeme podľa  údajov v technických listinách použitého silikónu SP ICON (v názornom 

príklade 1:1), produkt dôkladne premiešame s miešacou látkou alebo špirálovým miešadlom 

votknutým do vŕtačky, dbáme na steny a spodok nádoby. Ak máme k dispozícii odplyňovacie 

zariadenie, zmes môžeme odplyniť, nie je to však podmienkou k dosiahnutiu kvalitnej formy. 

Zmes zalejeme do jedného bodu pracovnej dosky a nie na pramodel, tým zabránime vzniku 

tzv. lunkrov, vzduchových vačkov medzi pramodelmi.  
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Silikón SP ICON necháme vulkanizovať podľa údajov v technických listinách (v názornom 

prípade cca. 2hodiny). 

Pozn. miešaciu nádobu nečistíme po odliatí, necháme kým v nej silikón vytvrdne a vytvrdnutú 

gumu jednoducho vytiahneme. 

 

 
 

7. Odformovanie 
Odstránime stolárske zvierky alebo skrutky a opatrne odlúpneme rám. Ak prebehlo všetko 

v poriadku počas vulkanizácie našu novú formu jednoducho ale s patričnou opatrnosťou  

„zrolujeme“ z pramodelov; zabráňme použitiu ostrých nástrojov.  Ak sa pramodel oddelí od 

pracovnej dosky počas odformovania, jednoducho ho vylúpneme z novej formy. V prípade, že 

na hranách novej formy sa vyskytne silikónová blana, opatrne ju odstrihneme s nožnicami. 

Novú formu odložme na 24 hodín na rovnú plochu do stabilizačného pokoja. Po tejto dobe 

naša nová forma je pripravená aby bola použitá v danej výrobe. 

Pozn. Pracovnú dosku s rámom a pramodelmi pripravíme na opätovné odliate ďalšej formy zo 

silikónu SP ICON.  
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