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Orthocryl - laadukas ja helppo kylmäakryyli 
 

Orthocryl® on Dentaurumin laadukas, irrotettavien 
oikomiskojeiden valmistukseen kehitetty kylmäak-
ryyli. Sillä valmistetut kojeet ovat erittäin tasalaatui-
sia ja kirkkaita.  
 
Orthocryl on hyvin stabiilia. Sitä voidaan käyttää pe-
rinteisellä sekoitustekniikalla mutta se sopii erityisen 
hyvin materiaalia säästävään sirottelutekniikkaan 
(suola&pippuri). Hyvä käsiteltävyys merkitsee nope-
ampaa ja tehokkaampaa valmistusprosessia. 
 
Huom! Retentiolevyistä ym. oikomiskojeista saa entistä upeampia värillisiä nesteitä, motiivikuvia 
tai disco glitteriä käyttämällä. Kysy lisää! 
 
 

   
 
1 ILMAA 
 
Upota kipsimalli huoneenläm-
pöiseen veteen. Pidä 10-25 
min, kunnes ei enää nouse 
kuplia. Tällöin mallin sisältämä 
ilma on korvautunut vedellä. 
Ilmaamista voi tehostaa va-
kuumilla.  
 
Vinkki: Peitä allemenot Ther-
mowax®-eristysvahalla. Tämä 
estää akryylin muuttumisen 
maitomaiseksi. 
 

 
2 ERISTÄ 
 
Levitä kipsimallille eristysnes-
tettä saadaksesi sileän ja kirk-
kaan pinnan. Jätä malli seiso-
maan selälleen, jotta ylimää-
rät valuvat pois. 30 s kuluttua 
puhalla ylimäärät pois.  
 
Muista käyttää käsineitä! Ak-
ryylityöskentely on hyvä suo-
rittaa vetokaapissa. 

 
3 SIROTTELUTEKNIIKKA 
 
Laita mallille ensin jauhetta ja 
sitten nestettä päälle sen ver-
ran, kun jauhe imee. Lopuksi 
laita hieman jauhetta päälle, 
jotta kaikki neste imeytyy hy-
vin. Tämä varmistaa hyvän is-
tuvuuden! 
 
Vinkki: Sirottelu sujuu käte-
västi Dentaurumin annostelu-
pulloilla, joihin saa erikseen 
jauhe- ja nestekärkiä. Samalla 
säästät materiaalia. 
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3 SEKOITUSTEKNIIKKA 
 
Sekoita akryylinesteestä ja -
jauheesta purukumimainen 
seos (suhde 1:2,5). Anna seok-
sen turvota 5-7 min. Aika voi 
olla lyhyempi korkeammassa 
huoneenlämmössä. Tämän jäl-
keen vie akryyli suoraan mal-
lille. 

 
4 KOVETA 
  
Koveta eli polymerisoi työ pai-
nekattilassa. Polymerisointia 
ei saa keskeyttää ensimmäi-
sen 10 min aikana. 
 
2,2 bar/ 32 psi 
40-46 ˚C 
vähintään 20 min 

 
VIIMEISTELE 
 
Viimeistele akryyliporalla ja 
kiillottimilla. 
 
 

 
 

Näin onnistut! 
 
Akryyliseoksen paksuus määräytyy tarpeen mukaan. 
Tee kuitenkin aina mahdollisimman paksua akryyli-
seosta! Sirottelutekniikassa vältä lisäämästä nestettä 
liikaa ja viimeistele aina jauhekerroksella. 
 
Paksumpi akryyliseos: 

• kovettuu nopeammin 

• on kovettuneena rakenteeltaan lujempaa 

• on stabiilimpi, estää ylimääräistä kutistumaa  

• seokseen jää vähemmän jäännösmonomeeria 
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