
METAL FLUID 
 

Metalul fluid este un amestec de pilitură de metal și liant rășină folosit pentru realizarea obiectelor din 

metal fără topire cu ajutorul mulajelor de cauciuc siliconic. 

Produsul finit este un material sinterizat pur în proporție de 95%, restul pierzându-se prin îndepărtarea 

rășinilor în exces. La final, obiectul poate fi finisat și lustruit pentru evidențierea luciului metalic. 

 

Metalul fluid este disponibil în 4 variante: 

BRONZ 

ALAMĂ 

CUPRU 

ALUMINIU  

 

Proprietățile componentelor: 

 

Rășina: 

ASPECT     lichidă 

MIROS     înțepător  (pentru stireni) 

GREUTATE SPECIFICĂ   1,1 - 0,1 g / cm3 

PUNCT DE TOPIRE   stireni – 30o C 

PUNCT DE FIERBERE   stireni - 145o C 

PUNCT DE APRINDERE   32o C 

PUNCT DE ARDERE   490o C 

LIMITELE IMFLAMABILITĂȚII  1,1 - 8 % 

DENSITATEA VAPORILOR  3,6 

SOLUBILITATEA ÎN APĂ   0,031 % 

 

Bronzul: 

ASPECT     pudră 

CULOARE    maro-auriu 

GREUTATE SPECIFICĂ   8,2 – 8,9 g/cm3 

DENSITATE    2,0 - 5 g / cm3 

PUNCT DE TOPIRE   730 – 1 080 

PUNCT DE FIERBERE   1 300 - 2 590 

 EXPLOZIBIL    nu 

IMFLAMABIL    nu 

SOLUBIL ÎN APĂ    nu 

 

Alama: 

ASPECT     pudră 

CULOARE    galben-auriu 



GREUTATE SPECIFICĂ   8 – 8,7 g/cm3 

DENSITATE    2 - 4 g / cm3 

PUNCT DE TOPIRE   860 – 1 050 

PUNCT DE FIERBERE   1 500 

 EXPLOZIBIL    1 000 g/cm3 

IMFLAMABIL    nu 

SOLUBIL ÎN APĂ    nu 

 

Aluminiu: 

ASPECT     pudră 

CULOARE    gri - argintiu 

GREUTATE SPECIFICĂ   7,14 g/cm3 

DENSITATE    1,5 – 3,5 g / cm3 

PUNCT DE TOPIRE   419 

PUNCT DE FIERBERE   908 

 EXPLOZIBIL    490 g/m3 

IMFLAMABIL    nu 

SOLUBIL ÎN APĂ    nu 

 

Cupru: 

ASPECT     pudră 

CULOARE    Roșu cupru 

GREUTATE SPECIFICĂ   8,9 g/cm3 

DENSITATE    0,65 – 5,5 g / cm3 

PUNCT DE TOPIRE   1 089 

PUNCT DE FIERBERE    2 567 

 EXPLOZIBIL    -- 

IMFLAMABIL    nu 

SOLUBIL ÎN APĂ    nu 

 

 

Proporții: 

80 g pudră/ 20 g rășină 

1 kg de amestec = 200 cc 

Proporția catalizatorului: 2% (dacă folosiți o seringă 1cc=1g; dacă folosiți pipeta 1 picătură=1g) 

 

Sfaturi generale: 

Extrageți cantitatea de rășină dorită din container, adăugați catalizator în proporție de 2%, amestecați-le 

și adăugați treptat pudra metalică pentru a obține un amestec omogen. 

Turnați cu grijă în mulaj pentru a evita apariția bulelor de aer. Puteți folosi o ustensilă (spre exemplu un 

ac) pentru îndepărtarea acestora. 

Procesul de întărire începe în 20 de minute și se încheie după 60-90 de minute. 



În timpul acestui proces, pudra metalică se solidifică iar excesul de rășină care iese la suprafață poate fi 

șlefuit folosind un șmirghel sau o perie metalică și la final pastă de lustruit, astfel ieșind în evidență luciul 

metalic. 

Produsul final se oxidează dacă este expus la aer. De aceea trebuie acoperit cu un strat de protecție 

transparent, sau lustruit cu regularitate pentru a-și menține luciul. Pentru a obține un efect de 

antichizare a obiectului, procesul de oxidare poate fi grăbit prin tamponare cu soluții acide. 

 

Metalul fluid este un produs inflamabil. 

Acesta emană un miros de stiren. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

Nu aruncați reziduurile în sistemul de canalizare. 

 

 

 


