
 

 

Body Double 

Silikon addycyjny, przyjazny dla skóry 

A. Opis produktu 

Body Double to trwałe kauczuki silikonowe, które nanosi się bezpośrednio na skórę, w celu 

odwzorowania twarzy, rąk lub innych części ciała. Ma bardzo krótki czas całkowitego utwardzania się. 

Przy jego pomocy otrzymuje się bardzo wierne reprodukcje.   

W odróżnieniu od alginianów, które umożliwiają tylko jeden odlew, Body Double pozwala  

na wykonanie wielu reprodukcji z użyciem takich materiałów jak: gips, wosk, żywice odlewnicze, 

metale o niskiej temperaturze topnienia itp. 

Ponadto do wykonania formy za pomocą Body Double potrzeba mniej materiału niż przy użyciu 

alginianów. 

Body Double dostępny jest w 2 wersjach:  

 Body Double Standard do większych powierzchni, takich jak odwzorowanie tułowia lub 

głowy.  

 Body Double Fast zapewnia szybkie odwzorowanie, jak np. ręczne odwzorowanie. 

Materiał testowany pod kątem zgodności ze skórą i certyfikowany!  

B. Dane techniczne 

Body Double Fast Standard 

Proporcje mieszania wg objętości 1A : 1B 1A : 1B 

Proporcje mieszania wg wagi 1A : 1B 1A : 1B 

Lepkość po zmieszaniu [mPa*s] umożliwiająca smarowanie umożliwiająca smarowanie 

Ciężar właściwy [g/cm
3
] 1,17 1,17 

Kolor zielony liliowy 

Czas zachowania stanu plastycznego 
[min.] 

1,5* 5 

Czas rozformowania [min.] 5* 30* 

Twardość [Shore A] 25 25 

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 500 500 

Wytrzymałość na zerwanie [N/mm] 7,13 7,13 

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm
2
] 3,17 3,62 

Skurcz [%] <0,1 <0,1 
Wartości zmierzone po 7 dniach w temperaturze 23°C (maks. właściwości fizyczne). Norma spraw. ASTM-Standard 
*
Czas zachowania stanu plastycznego i czas rozformowania jest zależny od temperatury materiału, pomieszczenia i ciała 

C. Magazynowanie / Trwałość produktu 

Produkt należy przechowywać i stosować w temperaturze 23C.  Po otwarciu obu pojemników 

znacznie skraca się czas przydatności materiału do użycia. Pozostałą ilość trzeba jak najszybciej zużyć. 

Po odlaniu odpowiedniej ilości  materiału oba pojemniki ponownie zamknąć. Wyższe temperatury 

magazynowania znacznie skracają czas przechowywania. Także czas zachowania stanu plastycznego 

oraz czas rozformowania wyraźnie skracają się w wyższych temperaturach. 

  



 

 

D. Przygotowanie / Uniknięcie ryzyka 

W Celu upewnienia się czy silikon Body Double nie powoduje reakcji alergicznej, zaleca się wykonanie 

testu z niewielką ilością Body Double na zewnętrznej stronie dłoni. Jeśli dojdzie do negatywnej reakcji 

skórnej, nie powinno się pracować z tym produktem. 

Body Double nadaje się tylko do kontaktu ze skórą, nie wolno go połykać. Nie należy wykonywać 

form wewnętrznej części jamy ustnej. Można odwzorować uśmiech oraz wargi z widocznymi zębami, 

ale usta powinny być zawsze zamknięte. 

Przy odwzorowywaniu ciała potrzebne są min. 3osoby, ponieważ produkt ten bardzo szybko 

utwardza się i najlepiej jest gdy oprócz modela, dwie dodatkowe osoby pomagają przy mieszaniu  

i nakładaniu materiału. 

Obce substancje na skórze mogą mieć negatywny wpływ na proces utwardzania silikonu Body 

Double. Przed nałożeniem kremu Body Double Release Cream (patrz sekcja E.) na skórę, skóra 

powinna zostać oczyszczona i pozbawiona makijażu, kosmetyków, kremów do skóry, olejków, perfum 

itp. Nie należy nakładać Body Double na skórę posmarowaną produktami zawierającymi aloes  

np.  Aloe Vera, ponieważ spowoduje to zaburzenie procesu wiązania, a w konsekwencji brak 

całkowitego utwardzeniu silikonu. 

Pracując z Body Double nie trzeba stosować rękawiczek ochronnych  - nie należy używać rękawiczek 

lateksowych. Także czepki zakładane na głowę modela, w celu uniknięcia zabrudzenia włosów 

silikonem, powinny być wolne od lateksu. 

E. Środki rozdzielające zapobiegające przywieraniu materiału do skóry i włosów modela 

Body Double można łatwo usunąć ze skóry. Niemniej jednak trudniej jest usunąć z włosów na skórze 

(wąsy, brwi, rzęsy itp.). W tym przypadku rozdzielenie jest łatwiejsze dzięki zastosowaniu kremu 

rozdzielającego lub wcześniejszemu ogoleniu. 

„Body Release Crem” jest to nietoksyczny krem ułatwiający usuwanie Body Double ze skóry  

lub włosów. Krem można zmyć wodą z mydłem. Krem jest bardzo skoncentrowany, wystarczy 

niewielka ilość na duże powierzchnie. Przed nałożeniem należy umyć skórę wodą z mydłem i dobrze 

ją wysuszyć. „Body Release Crem” należy nakładać na wszystkie powierzchnie skóry (owłosione  

i nieowłosione), które będą miały kontakt z silikonem. W miejsca owłosione należy wmasować krem 

szczególnie dokładnie, tak aby pokryć kremem wszystkie włosy. Włosy, które nie zostaną całkowicie 

pokryte kremem, zostaną sklejone silikonem – co jest bardzo bolesne przy zdejmowaniu formy  

z ciała. Pomocnym dodatkiem do Body Double jest środek Hyper-Folic. Dzięki jego dodawaniu  

do silikonu Body Double, umożliwia łatwe rozformowanie owłosionej skóry (broda, brwi itp.). Przy 

czym forma odzwierciedla wszystkie szczegóły skóry pod włosami (więcej informacji znajduje się  

w arkuszu danych technicznych). 

  



 

 

F. Mieszanie / Nanoszenie / Forma pomocnicza / Rozformowanie / Odlewanie 

Body Double Fast najlepiej nanosi się za pomocą podwójnych kartuszy 445 g (część A + część B)  

ze stacjonarną dyszą mieszającą, którą należy rozciąć na ostatnim karbie (ok. 1,5cm od szpica) przy 

pomocy ostrego noża do dywanów lub kleszczy do drutu. Stosując Body Double w podwójnym 

kartuszu należy zdjąć wieczko i odłamać przytwierdzoną końcówkę za pomocą śrubokręta. Następnie 

należy przykręcić dyszę dozującą i osadzić kartusz w pistolecie dozującym. Spust można uruchomić 

dopiero w momencie rozpoczęcia nakładania silikonu. Po naciśnięciu spustu Part A i Part B są 

automatycznie mieszane w dyszy. 

Body Double Standard nadaje się do odwzorowywania większych części ciała. Stosunek mieszania 

również wynosi 1A: 1B wg objętości. Należy odmierzyć odpowiednią ilość części A i części B  

do pojemnika do mieszania i dokładnie wymieszać przez około 1 minutę. Należy pamiętać,  

by starannie i dokładnie wymieszać obie części ze sobą przez około 3 minuty, kilkakrotnie zbierając 

materiał ze ścianek i dna pojemnika, aby uzyskać jednolity kolor i usunąć smugi. 

Body Double należy nakładać bezpośrednio na skórę i szybko rozprowadzić na wszystkich częściach 

ciała, które chce się odwzorować, za pomocą ręki lub szpachelki. Ważne : należy pracować szybko, 

ponieważ produkt szybko gęstnieje. Należy unikać kontaktu z oczami.  

 Body Double można nanosić warstwowo na utwardzony materiał. Należy to zrobić tak szybko, jak  

to możliwe. Ostateczna grubość formy powinna wynosić około 1 cm. Pozostawić materiał  

do utwardzenia na około 5 minut zanim nałoży się formę pomocniczą. Można zmienić lepkość Body 

Double: 

- poprzez dodanie niewielkiej ilości rozcieńczalnika silikonowego do zmieszanego materiału, dzięki 

czemu Body Double staje się rzadszy. Pomocne na pierwszej warstwie. 

Bandaże gipsowe jako forma pomocnicza: aby zminimalizować ryzyko wsiąknięcia lub przyczepienia 

się gipsu do silikonu nalezy nałożyć na utwardzoną powierzchnię formy cienką warstwę wazeliny. 

Następnie nasączyć bandaże gipsowe oraz umieścić je na powierzchni formy. Czas schnięcia wynosi  

ok. 15min. Po tym czasie bandaże można zdjąć z formy.  

Rozformowywanie : ściągnąć delikatnie Body Double ze skóry. Jeśli niektóre obszary włosów nie 

zostały odpowiednio nasmarowane za pomocą Body Double Release Cream, najgorszym 

scenariuszem jest to, że nie można już oddzielić włosów od silikonu. W takim przypadku należy użyć 

nożyczek, aby ostrożnie odciąć włosy. 

Zmywanie „Body Release Crem” : należy natrzeć skórę oliwką dla dzieci i wysuszyć ręcznikiem, 

następnie zmyć wodą z mydłem.  

Odlewanie : najpierw należy umieścić formę silikonową w formie pomocniczej. W przypadku 

większości materiałów nie jest potrzebny środek antyadhezyjny. Przy odlewaniu silikonu w formie 

wykonanej z Body Double, należy użyć Ease Release 200. Robiąc odlewy z żywicy, należy zostawić 

formę na ok. 60 min w celu utwardzenia. Formy z Body Double należy przechowywać w formie 

pomocniczej. 

  



 

 

G. Bezpieczeństwo 

Przed zastosowaniem tego bądź jakiegokolwiek innego produktu firmy Smooth-On, należy zapoznać 

się z kartą charakterystyki. Wszystkie produkty Smooth-On są bezpieczne, przy postępowaniu 

zgodnie z instrukcjami. 

Należy unikać kontaktu z oczami. Polimery silikonowe są generalnie bezpieczne dla oczu, ale może 

wystąpić tymczasowe podrażnienie. Oczy należy przemywać ok. 15min wodą, a następnie zgłosić się 

do lekarza. Ze skóry zmyć płynem do mycia rąk, a następnie wodą i mydłem.  

Ważne: Informacje zawarte w fiszce są zgodne ze stanem naszej wiedzy, nie przejmujemy 

odpowiedzialności za efekty stosowania tego produktu. Użytkownik musi określić przydatność 

produktu do zamierzonego zastosowania i w związku z tym, uwzględnić ryzyko i obowiązki 

wynikające z własnego pomysłu na stosowanie materiału. 

 


