
  
H A S Z N Á L A T I  U T A S Í T Á S  ( C H )  

 
Tisztelt Vásárlónk! 
 
Köszönjük, hogy a mi termékünket vásárolta meg! Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Ha teheti, nézze 

meg erről szóló videó anyagunkat a   www.kezeslabas.hu   oldalon a termékek menüpont alatt vagy a 

youtube-on: kezeslabas szobor készlet 
A csomagban található anyagok különlegesen magas tisztaságúak. Rendeltetésszerű használat mellett teljesen 
biztonságosak és az emberi egészségre ártalmatlanok, akár újszülöttnél is felhasználhatóak. A bőrön maradó anyagok 
langyos vízzel lemoshatóak. Ügyeljen rá, hogy az anyagok ne szennyezzék be a ruházatát. 
 
A MybbPrint Baba Kéz és Láb Szobor Készítő Készlet gyermek kéz és láb mintalevételéhez és az így készült 
minta kiöntéséhez való.  
A nem rendeltetésszerű használatból keletkező következményekért cégünk nem vállal felelősséget. 
 
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
- Az öntőminta, a gipsz** megkötése után, a kibontás alatt megsemmisül, így minden egyes szobrocskához újabb 
öntőminta levétele szükséges.  
 
ELŐKÉSZÜLET 
A kezdés előtt érdemes megvizsgálni, hogy: 
- A választott öntőedénybe belefér-e egyszerre a végtag? Optimális esetben a mintául szolgáló végtag nem ér az edény 
falához sehol és a képződő mintavevő massza nem terül el benne annyira, hogy a bemerített végtagot már ne fedje el. 
Bármilyen, lehetőleg rugalmas falú edény megfelel a mintalevételhez mely a háztartásban fellelhető. (pl: PET palack 
elvágva)  A modell biztonságának érdekében soha ne használjon üveg edényt a mintavételhez! 
- A minta levételéhez segítője vegye fel a kisbabát úgy, hogy a kezei vagy lábai kényelmesen „lógjanak”. Csecsemőknél, 
kézminta levételénél beválik a repülő tartás. (hason fekve kézben)  

 
ÖNTŐMINTA LEVÉTEL 
1 szobros készletnél az Ön által választott műanyag edénybe (méretre vágott PET palack, „kínai menüs edény”…stb.), 2 
szobros készletnél a mellékelt műanyag edénybe  – vagy az Ön által választott műanyag edénybe (méretre vágott PET 
palack…stb.) - öntsön  4 dl, kéz meleg, kb  25-30C° vizet, tegyen hozzá 1 zacskó mintalevevő anyagot * (jelölt zacskó 
por* kb 115 g), és a keverő segítségével, gyors mozdulatokkal, maximum 10 másodperc alatt keverje el! NEM KELL 
CSOMÓMENTESRE KEVERNI  DE TÖREKEDJEN RÁ, HOGY AZ ÖSSZES POR ELVEGYÜLJÖN A VÍZZEL! Soha ne 
használjon üveg edényt! ügyeljen a víz hőmérsékletére és mennyiségére, mert a túl meleg vízben a kötés hirtelen 
felgyorsul, a kelleténél több vízben pedig az anyag csomósodik. 
Amint  a kikeveréssel végzett, rögtön nyomja az anyagba a gyermek választott végtagját úgy, hogy azt a mintalevevő 
anyag csuklóig ill. bokáig ellepje (1.sz. ábra) Ügyeljen rá, hogy a modell ne vegye ki a kezét/lábát az anyagból! 
Az anyag 50-60 másodperc alatt formatartó gumi állagúra köt.  
Az így elkészült mintából kihúzható a kéz- illetve lábfej. (2.sz.ábra) Az öntőmintát ne vegye ki az edényből és 24- 
órán belül öntse ki! A bőrön maradt anyagdarabok szárazon és/vagy vízzel is eltávolíthatóak. 
 

1.                   2. 
 
ÖNTÉS 
Az esetleges javításokhoz rakjon félre egy kávéskanálnyi gipszport**(kb 180 g)! 
Egy erre alkalmas műanyag edénybe mérjen bele 1,5 dl vizet! Öntsön a vízbe 1 zacskó gipszet** (fehér por**) majd a 
keverőlapáttal keverje az anyagot csomómentesre. Célszerű az öntőforma azon falán becsorgatni az első adag gipszet, 
ahol modellünk lábfejének vagy kézfejének felső része volt. (3.sz.ábra) 

 
* Emberi egészségi veszélyek: Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény nincs veszélyes anyagként 
besorolva. Óvakodjon a szembe vagy szájba jutástól. Szembe vagy szájba kerülés esetén bő vízzel ki kell öblíteni. Irritáció vagy nagy 
mennyiség lenyelése esetén forduljon orvoshoz, vigye magával a termékismertetőt! 
** Szobrászati gipsz. Óvakodjon a szembe vagy szájba jutástól. Szembe vagy szájba kerülés esetén bő vízzel ki kell öblíteni. Irritáció 
vagy nagy mennyiség lenyelése esetén forduljon orvoshoz, vigye magával a termékismertetőt! 

                               
 

 
 
 
 
 

3.      4.     5. 
 
Az öntés kezdetén csak az ujjak tövéig öntse be az első adag gipszet, és a mellékelt ábra szerint erős ütögetés 
közben fordítsa el olyan szögben a mintát, hogy a felfele törekvő légbuborékok távozhassanak. Így elkerülhetjük, 
hogy az ujjbegyek helyén beszorult levegő maradjon. 
Újabb adag gipsz beöntése után, amikor a gipsz kb. félig telítette az öntőformát, ütögessük újra az asztallaphoz. 
Tegyük ezt azért, hogy az esetleg még mindig meglévő buborékok a felszínre kerüljenek. (4.sz.ábra) 
Ezután töltse fel a formát teljesen. (5.sz.ábra) 
Tegye félre az öntvényt egy vízszintes helyre és hagyja a gipszet megkötni. (kb.: 48 óra) 
 
KIBONTÁS 
48 óra elteltével az öntvény a formával együtt kiborítható az edényből. Egy nem éles tárggyal kezdje el leszedni 
az öntőformát az öntvényről. Vigyázzon, hogy ne feszítse meg az öntvényt, mert egy darabja letörhet, és ne 
sértse fel a gipsz felületét! 
Tisztítsa meg teljesen a szobrocskát a mintavevő anyagtól! A kész szobrot hagyja kiszáradni! (kb.: 48 óra) 
 

                           A letört darabok – a teljes száradást követően – pillanatragasztóval vissza ragaszthatóak de ragasztási felületet 
érdemes enyhén be nedvesíteni. 
Az öntés során keletkezett buborékokat illetve a kibontás során történt sérüléseket a félretett egy kávéskanálnyi 
gipsz segítségével könnyen kijavíthatjuk. A félretett gipszhez kb. fele annyi vizet tegyünk mint amennyi maga a 
gipsz. A javítandó felületet nedvesítsük újra és a híg gipszet nedves ujjbegyünk segítségével masszírozzuk a 
mélyedésbe.  
 
TALAPZATRA RAGASZTÁS 
A szobrocska ragasztandó  részénél képezzen csiszolással sík felületet.!  
A kész szobrocska pillanatragasztóval (javasolt a ragasztandó felületet pillanatragasztó használata előtt 
benedvesíteni), a  fa lapra ragasztható. 
A kész szobrot és a talapzatot akril festékkel színezheti és (vagy) akril lakkal lakkozhatja. 
 
Reméljük a MybbPrint Baba Kéz és Láb Szobor Készítő Készlet örömet szerzett Önnek és családjának, és 
hamarosan újabb megvalósítási ötletekkel kezd bele a pillanat megörökítésébe! 
 
Próbálja ki többi termékünket is! Keresse webshopunkban a www-kezeslabas.hu oldalon vagy a bababoltokban! 
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