
 
 

LUCKY HANDS 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 

Parabéns pela compra do seu kit de moldagem. Por favor, leia estas instruções de trabalho antes de começar 
a criar as „Lucky Hands“ suas! 
 

Em três passos, você entra na 3.dimensão: 
MOLDAR – DERRAMAR - CONCLUIR 

    

MOLDAR 
Moldar é muito fácil! Com o exclusivo sistema de semáforo do nosso material 
de moldagem 3D Pro verifica pela cor o estado do material. 
A secagem extremamente rápida do 3D Pro permite a rápida conclusão da 
sua escultura 3D. Por favor, note que você precisa de trabalhar rapidamente 
quando faz mistura do material de impressão e a impressão 
 

    DERRAMAR 

   derramar ocorre imediatamente após a impressão. Aqui, a forma f 

  inal é então preenchido com um gesso especial. 
 

 
CONCLUIR 
Está concluido quando a escultura tiver endurecida. O resultado é uma imagem 
única e autêntica que em você vê cada ruga da mão de seu bebê! 

 
 
 
 

Antes de começar 

 

Prepare os seguintes utensilios: 
 

• Uma espátula ou colher limpa para a preparação da massa de moldagem 

• Um relógio com ponteiro dos segundos (por exemplo, o temporizador do telemóvel) 

• Uma balança doméstica calibrada 

• um copo de medição de litro 
 
E agora já podemos começar ... 
 

Aqui vamos nós... 
 



MOLDAR 
Use um copo adequado para fazer o molde. Pratique o moldar, mergulhando a mão até ao pulso no copo de 
moldagem vazio. Certifique-se que a taça é suficientemente alta e que também rodeia o pulso ou no 
tornozelo do modelo. Sempre que possível, os dedos devem estar apenas levemente dobrados e distendidos. 
Ao fazer isso a distância para a parede interna do recipiente deve ser de pelo menos 1 cm. Importante: A 
bolsa de pó de moldagem e amasse Pro 3D antes de ir. Importante: A bolsa de pó de moldagem 3D Pro deve 
primeiro ser bem amassada. 
 
A tabela a seguir ajudará a medir as quantidades de água e de 3D Pro. 
 

Copo de moldagem (em ml) Água (em ml ou gramas) 3D Pro (em gramas) 

200 200 60 

400 300 120 

1000 1000 300 

 
Primeiro deite a quantidade adequada de pó de moldagem 3D Pro no copo medidor. Em seguida, no caso de 
crianças até 2 anos de idade, misture água com uma temperatura de aproximadamente 23 °C. Caso contrário, 
use água fria (temperatura ambiente). 
  
Importante: Quanto mais fria a água, maior o tempo de preparação 
 

Bata a massa de moldagem vigorosamente com a colher fornecida por cerca de 30 segundos a 30 °C ou no 
caso de água fria até ao max de 45 segundos até obter uma massa homogênea e com o mínimo de bolhas 
possível. Certifique-se de que nenhum resíduo de pó se encontre no interior do copo de medição. Pequenos 
grumos não representam problemas na moldagem. Mas não mexa muito rápidamente! As bolhas de ar que 
fiquem na massa de modelagem podem mais tarde conduzir a resultados desagradáveis. 
 
Nossa dica: Bata ligeiramente na parede exterior ou bata repetidamente com o copo medidor em cima da 
mesa para ventilar a massa. 
  
Agora deve trabalhar rapidamente Preste atenção à cor da massa! 
 
VIOLETA  Deite a massa de modelagem imediatamente após a sus mistura no copo de modelagem. Se 

tiver misturado bem, não resta nenhum pó solto na parede interna do copo de medição. 
 
 

ROSA Mergulhe bem o modelo até à articulação, imediatamente após o transferir do líquido. Os 
lados ou o fundo do copo do molde não devem ser tocados.  

 

BRANCO  Depois de 30 a 45 segundos (a 23 °C) ou depois de 2 a 4 minutos (em água fria) o material de 
moldagem transforma-se em branco. Verifique com a pressão dos dedos, se o material é 
elástico, firme e não pegajoso. Mova a mão com cuidado, para que não entre ar na forma. 
Agora pode puxar a escultura como que retirando-a de uma luva. 

 

 
Verifique o interior do molde e remova quaisquer partículas de massa de moldagem. 
Para melhores resultados deve lavar o molde sob uma leve pressão de água, escorrer e imediatamente 
preencher imediatamente com massa de gesso. 
  
Nossa dica: Coloque 2 gotas de detergente líquido no copo medidor, mexa brevemente, lave a forma com o 
conteudo do copo medidor e deite fora a àgua. 
 
 
 

DERRAMAR: 
A tabela a seguir ajuda a determinar a quantidade necessária de pó de moldagem. Se, por exemplo necessitar 
de 100 ml de massa de gesso, deve misturar 160 g de pó com 40 ml de água. 



  
Multiplique simplesmente a quantidade determinada de massa com um factor de 1,6 e você terá a 
quantidade necessária de pó moldagem. 
 

Massa de gesso (em ml) Água (em ml ou gramas) Pó de moldagem (em gramas) 

50 20 80 

100 40 160 

150 60 240 

 
Use para medição correcta da água a seringa de 20 ml fornecida e preencha com ela a quantidade adequada 
de água na tijela de mistura. 
  
De seguida, despeje toda a quantidade de pó de moldagem de uma só vez na água (e não o inverso). 
Certifique-se que o pó fique completamente coberto com água e que demolhe brevemente. 
 
Ao fazer as seguintes misturas pode trabalhar mais vagarosamente. Mexa cuidadosamente com o garfo a 
água e o pó de moldagem por dois minutos. Amasse bem o pó com o garfo. Certifique-se que o pó é 
misturado com água sobretudo no fundo do recipiente. Mexa até que surja uma massa homogênea, fina, 
cremosa e sem grumos. Repare de novo que mexer com muita pressa pode resultar em bolhas de ar na 
massa. 
 
Nossa dica: Bata ligeiramente na parede exterior ou bata repetidamente com o copo medidor em cima da 
mesa para ventilar a massa. 
 
Certifique-se que não há água no molde. Agora, despeje 1 / 3 de massa de moldagem no molde. Rotando e 
inclinando o molde, certifique-se que todos os dedos estão completamente preenchidos com massa. Encha o 
restante da forma até a borda com o composto. Enquanto deita a massa na forma bata ocasionalmente com 
a forma na mesa. Isso garante que todas as áreas da forma fiqcam preenchidas e que saiam as as bolhas de 
ar. Os restos da massa de gesso pode secar na tijela e ser deitada no lixo doméstico. Por favor não deite os 
resíduos no esgoto ou dreno. 
 
Forme a base separadamente. Encha uma parte da massa de gesso num copo adequado. Cubra o fundo com cerca de 1-
2 cm, dependendo da espessura que deve ter a sua base. Após cerca de 60 minutos, você pode facilmente remover o 
molde da base acabado. 

 
 

CONCLUIR 

Dependendo do tamanho da escultura deixe a massa entre 1 e 3 horas dentro do molde para endurecer. Se 
não consegue premir a superfície com a ponta dos dedos, você pode começar com a remoção. Vire o copo e 
deixe o material de moldagem escorregar para fora com cuidado. Para tal prima o polegar levemente contra 
a base do copo de moldagem. 
 
Caso a massa não se deixe remover do copo de moldagem, também pode usar uma faca para remover a 
escultura do copo. Para isso, passe a faca com cuidado várias vezes na parede interior do copo de moldagem 
de forma a entrar ar entre o molde e o copo. Ou pode cortar a tampa do fundo do copo do molde e pressione 
suavemente a forma para sair. 
 
Cuidadosamente remova a massa de modelagem da superficie da escultura endurecida, quebrando a massa 
de modelagem. Comece pela extremidade mais fina ou no pulso e preste atenção às estruturas vulneráveis 
da escultura, como p.ex. unhas ou algo parecido. Assim garante que sua arte não seja danificada. 
  
Se houver pequenas saliências na superfície, você pode removê-los suavemente com a unha ou um objeto 
pontiagudo. Lave agora a escultura sob água. 
 
 

PRONTO! 
 



 
Restos da massa de moldagem podem, se necessário, ser removidos com uma varinha de madeira. Caso se 
tenham formado pequenas bolhas de ar ou saliências na superfície, pode fechá-las, misturando água e um 
pouco de massa de gesso e pincelar a zona defeituosa com um dedo humedecido. 
  
As irregularidades finais podem ser cuidadosamente removidas com papel lixa. Se necessário, alise 
igualmente a superfície da base. Agora coloque o seu escultura sobre uma superfície impermeável, em local 
seco e quente para deixá-la secar completamente em 72 horas. 
 
Nossa dica: Só quando colocar a escultura numa folha de papel, e o papel não ficar ondulado pode dar como 
concluído o processo de secagem. 
  
Envernize o sua peça única, por exemplo, com uma laca acrilica de alta qualidade com brilho ou baça para 
protegê-la da contaminação por poeira, prolongando assim a sua conservação. 
 
Cole a base à escultura, p. ex. com super-cola, somente após ambas as partes estarem completamente secas. 
 

NOTAS: 

 
Guarde as embalagens originais em ambiente fresco e seco à temperatura de 10 ° a 20 °C. 
  
Sele bem, o restante do material após o uso. Para tal use os sacos originais ou os sacos impermeaveis ao ar 
que talvez estejam fornecidos. 
 
O prazo de validade sob estas condições de armazenamento é de 6 meses. 
  

3D Hand Design 3D Design não é um brinquedo. 
Não é adequado para entreter menores de 14 anos de idade. 

  
Não ingerir a massa de molgadem ou de gesso. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com 
água e consulte um médico. 
  

Manter afastado do alcance das crianças. 
 
A massa de moldagem misturada é dificil de remover de peças de vestuário. Se cair massa numa peça de 
roupa, deixe-a endurecer e escove a roupa removendo os pedaços secos da massa até que restem apenas 
vestigios de pó. Em seguida, lave com água morna. 
  
O material de moldagem 3D Pro é um material muito amigavel para a pele que é produzido a partir de 
produtos naturais com base em plantas. Nosso material de moldagem tem aplicação até no campo da 
medicina. Portanto, o 3D Pro é também adequado para bebês e crianças pequenas. 3D Pro é especialmente 
amigável para a pele e pode ser facilmente removido dela. 
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