
 

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

Flocking 
 
Beschrijving 

Flocking bestaat uit gekleurde vlokken die van oorsprong zijn bedoeld voor het maken van 
tactiel oppervlak. Het is een leuke en gemakkelijke manier om kleur en textuur toe te 
voegen aan reliëfontwerpen. Flocking wordt in de SFX-scene ook gebruikt voor het 
realistisch nabootsen van een huid. Door Flocking, samen met siliconenkleurstof, aan uw 
transparante siliconen toe te voegen verkrijgt u een ultra realistisch uiterlijk. 
 
Verwerking bij het creëren van een Tactiel oppervlak 

Besprenkel en verdeel de lijm over het gewenste oppervlak. Strooi de Flocking over het 
geheel en druk deze voorzichtig aan om een goede hechting tot stand te brengen. Klop nu 
rustig het teveel aan flock af en laat de lijm drogen. Het teveel aan Flocking kan terug in de 
pot voor een volgend gebruik.  
 
Tip 

U kunt de vlokken op alle soorten oppervakken gebruiken zoals papier, karton, hout, 
polystyreen en zelfs weefsel zolang u dit niet hoeft te wassen. 
 

Verwerking bij het creëren van een Tactiel oppervlak 

Neem een transparante/translucente silicone en meng deze in de juiste verhouding door 
elkaar. Voeg een gewenste siliconenkleurstof aan het mengsel toe en meng dit nogmaals 
goed door. Als laatste wordt de gewenste kleur Flocking toegevoegd om vervolgens 
wederom goed te mengen. Het mengsel is nu klaar om te gieten of eventueel (met behulp 
van Thixo) te spatelen. 
 
Voorbeeld 

Als voorbeeld nemen we een veel gebruikte formule voor een standaard blanke huid: 
Siliconen transparant  15 normaal met 0,5 % siliconen kleurstof huidskleur, 1 klein deel 
Flocking Rood, 1 klein deel Flocking blauw.   
 
Verpakking 

Verpakkingseenheden: 20 gram Plastic pot 
 

Houdbaarheid 

Mits de verpakking goed wordt gesloten is de Flocking vrijwel onbeperkt houdbaar. 
 
Veiligheidseisen 

Flocking kan stof genereren. Wij raden u daarom aan een gelaatsmasker te gebruiken 
tijdens het werken met dit product en ervoor te zorgen dat de werkplek goed geventileerd 
is. 
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Kenmerken 

 Eenvoudig te verwerken 

 Geschikt voor landscaping 

 Geschikt voor SFX scene 

 Veilig in gebruik 

 Zonder verwarmen te 
gebruiken 

  
 

 


