
 
  1) odlití formy 3D odlitku 
Předem připravte: 
• sáček s práškem pro přípravu odlévací formy (označen žlutou  samolepkou č.1) 
• odlévací nádobu 
• přesně odměřené množství vlažné, ne teplé vody  
• míchátko například  metličku, nebo kvrdlačku  
• odměrku – například polévkovou lžíci 
 
 Do prášku nalijte odměřené množství vody  v poměru 1:3  (prášek : voda).  
 Například 0,5lvody / 20 polévkových lžic, nebo 2,5dcl vody / 10 polévkových lžic. 
Doba míchání je cca 40 sekund. V této fázi má hmota růžovo-fialovou barvu a utvoří s v ní velké hrudky, které vůbec 
ničemu  nevadí.  
Určitě nepoužívejte mixer, protože to napěníte a forma bude plná bublinek.  
Proto míchejte hmotu tak aby jste do ní nedostali  příliš mnoho vzduchu. 
Ručičku nebo nožičku vnořte do nádoby tak, aby se nikde nedotýkala  stěn. 
Počkejte cca 2-3 minuty dokud hmota úplně nevytuhne do gumové konzistence, díky které pak snadno  ručičku / nožičku 
vytáhnete velmi pomalu ven (změní barvu na bílou).   
 
2) samotné odlití  3D odlitku za použití umělého kamene 
K výrobě 3D odlitku si předem připravte: 
 • sáček s umělým kamenem určeným k odlévání soch označený modrou samolepkou č.2   
• vaničku k rozmíchání hmoty   
• studenou vodu   
• špachtli na míchání  . 
 
Předem připravenou vodu nalijte do odlité formy, aby jste zjistili potřebné množství  a zpět  nalijte do míchací nádoby  
.Do vody sypte postupně hmotu a míchejte špachtlí do doby než získá řidší konzistenci lívancového těsta. Do odlévací 
formy pak pomalu vlijte hmotu a  opět nalijte zpět do nádoby. Poté ihned velmi pomalu nalévejte hmotu znovu  do 
formy, aby nevznikli bublinky. Poté nechte  hmotu zatuhnout. Po cca 1h můžete 3D odlitek z formy opatrně vyndat a 
nechat   
úplně vyschnout cca 24h. Celkové vyschnutí však trvá cca týden. Případné nerovnosti upravte nožíkem a dřevěnou špejlí 
po 24h, nebo smirkovým papírem, ale jen velmi jemně a až po zatuhnutí a navíc jen v místech kde není jemná struktura 
kůže!! 
 
 
 Několik dobrých rad: 
 
 • Ideální stav je, když dítě spí. 
 • Nejlépe se dělají odlitky těm nejmenším miminkům, nekladou odpor a  často spí. Pak až dětem kolem 3 let, kdy se jim 
dá vysvětlit co mají  dělat – například rozevřít dlaň. 
 • Hmota je využívána ve zdravotnictví, je vyrobena z mořských řas a využívá se i vnitřně. Nemusíte se tak bát, že by to 
miminku mohlo ublížit. V případě umělého kamene naopak dbejte, aby se prášek nedostal dětem  do ruky, ten sice není 
nijak nebezpečný, ale je velmi nepříjemné, když  
 se dostane do očí nebo do úst. 
 • Než začnete, vše si natrénujte nanečisto, předejdete tak zmatkům a  chybám. 
 • Do nádoby, ve které budete dělat formu, si nalijte potřebné množství  vody a spíše méně, protože přisypete prášek a 
ručička nebo nožička vám také vytlačí nějakou tekutinu. 
 • Teprve podle toho, kolik použijete vody, si odměříte správný poměr  prášku. 
 • Vše si předem odměřte. Ručičku nebo nožičku držte pevně tak, aby se  
 nikde nedotýkala stěn, a doporučuji, abyste si ruku přitom opřeli o  okraj misky. Dobrá rada – misku držte v ruce volně a 
pružně reagujte  na pohyb nohy dítěte. To má snahu s ní velmi intenzivně kroutit a vy  se musíte snažit zabránit tomu, 
aby forma kladla odpor pohybu. Po cca 1 minutě hmota ztuhne do želatinové konzistence a zafixuje končetinu.  Větší 
děti mají i takovou sílu, že dokáží rukou formu rozdrtit i po  několika pokusech. V tom případě doporučuji odlévat jen 
chodidlo. 
 • Odlitek vypadá nejlépe, když končetinu ponoříte co nejvíce až ke  
 kotníku nebo nad zápěstí. 
 • U ručičky doporučuji u malých dětí odlévat do 0,5l kelímku a nechat ruku semknutou v pěstičku. Umělý kámen pak 
přelijete a vytvoříte tak  plošku jako u sochy. 



 • Až hmota vytuhne, opatrně a velmi pomalu vytahujte končetinu. Ve formě vzniká podtlak a ten by mohl formu zničit. 
 • Až budete odměřovat množství pro odlití samotného odlitku z umělého  kamene, nejprve nalijte vodu do formy, 
abyste měli přesné množství. Nezbyde vám potom tolik hmoty na odpad a znáte přesný poměr pro míchání. 
 • Nebojte se, že je odlévací hmota řídká . Měla by být jako velmi  řídké těsto na palačinky. 
 • Umělý kámen začne tuhnout až tak po 5 minutách a průběh vytuhnutí  je velmi rychlý. Tvrdne pak cca 1 h. 
 • Z formy odstraňujte gel velmi opatrně , dokud odlitek nevyschne, je  extrémně křehký. 
 • Důkladně jej očistěte jemně nožíkem a nebojte se jej opláchnout  vodou. Ovšem jen jemně a krátce aby se neztratily 
detaily struktury kůže. 
 • Odlitek neukládejte min. týden do uzavřených nádob ani sáčků, jinak  se na nich může objevit plíseň. Nechte je 
důkladně vyschnout na vzduchu. 
 • Po vyschnutí můžete opracovat drobné výstupky nožíkem nebo jemným  smirkovým papírem. 
 
 
 Garance nezávadnosti užití  hmoty pro Vás i Vaše děti 
 Prášek na odlití formy je vyroben z mořských řas a je využíván ve zdravotnictví a je naprosto bezpečný a  nezávadný. 
Jeho zdravotní nezávadnost byla testována Státním zdravotním ústavem v  
 Praze (SZÚ), kde úspěšně prošel všemi chemickými testy včetně kožní  
 snášenlivosti. Odlévací hmota z mořských řas použitá na výrobu formy  3D odlitku splňuje veškeré požadavky zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně  zdraví a vyhlášky min. zdrav. č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích  na  výrobky pro děti 
ve věku do 3 let 
 
 
 
 
 


