
 

Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.  
Lees  voor gebruik de veiligheidsvoorschriften, te vinden op www.siliconesandmore.com 

 

Apoxie Sculpt is een 2-delige epoxy kneedpasta, met een gladde structuur, die zowat op 
elke ondergrond hecht. Het is veilig en waterdicht met 0%krimp/breuk. Kan naadloos 
worden bewerkt zowel vóór het uitharden als na het uitharden door te schuren, boren, 
tappen, slijpen, snijden, draaien, enz. Bespaar tijd en geld op afwerking door met de Apoxie 
Sculpt kleuren te werken. Eenvoudig te reinigen met water en zeep. Geweldig voor het 
maken van 3-D objecten en outdoor projecten. 
 

Mengverhouding (volume)  [Kneedmassa A: 
Kneedmassa B] 

 1:1 

Verwerkingstijd  [uur]  2-3 

Ontmaltijd @ 20 ºC  [uur]  24 

Kleur  [-]  variatie 

Dichtheid  [g/cm³]  0.75 

 

Draag bij gebruik van Apoxie Sculpt geschikte handschoenen. Neem gelijke delen van A en 
B (beide hebben een klei-achtige consistentie) en meng deze gedurende 2 minuten zodat er 
een homogene massa ontstaat. De Apoxie Sculpt kan nu worden verwerkt gedurende2-3 
uur. Strijk het model glad met de vinger en een beetje water. Deze epoxy kan zowel nat als 
droog worden geschilderd. De Apoxie Sculpt is na 24 uur volledig uitgehard. Reinig 
ongewenst aanwezige Apoxie met water en zeep. 

 

 
- Om te voorkomen dat Apoxie Sculpt op je handen kleeft, breng je best eerst een 

beetje olijfolie aan. 
- Door je gereedschap in koud water te dompelen, voorkom je dat de Apoxie Sculpt 

aan je gereedschap kleeft en krijg je een maximum aan details. 
- Maak nieuwe kleuren door het mengen van één van de A kleuren en één van de B 

kleuren. 
 

De Apoxie Sculpt wordt geleverd in verschillende kleuren en verpakkingseenheden.  
(110 gram kit, 450 gram kit en een 1,81 kg kit.  

De kneedepoxy wordt het beste in gesloten verpakking opgeslagen op een droge plaats 
tussen 6 – 28 oC. 
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 Makkelijk te gebruiken 

 Kneedachtig gladde 
consistentie 

 Hecht goed op bijna elke 
ondergrond 

 0% krimp 

 Waterbestendig 

 Lichtgewicht 

 Niet gevaarlijk 
 

 


