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Súprava na odliatok penisu CloneBoy

Údržba

Údržba vám zaberie len pár minútok. Opláchnite dildo pod tečúcou vodou a pridajte
kvapku mydla. Potom ho osušte a najlepšie v nejakom toybagu schovajte do šuplíka.
Dezinfekcia pomôcok sa postará o to, aby bolo dildo dokonale čisté.

Vodeodolnosť

Vaše originálne silikónové dildo si so sebou vezmite do sprchy, vane či vírivky. Tento
miláčik sa vody nebojí.

Dizajn a tvar

Dildo bude presnou kópiou pánskeho penisu, vrátane detailov ako sú žilky, predkožka a
realistický žaluď. Odliatok sa bude najlepšie robiť pánom, ktorým stoporená pýcha mieri
rovno. Pokiaľ je penis ľahko zahnutý, umiestnite tubu tak, aby sa penis nedotýkal steny.
Mohlo by sa potom stať, že sa odliatok nepodarí.

Materiál

Páči sa nám, že odliatok penisu je zo silikónového materiálu. Silikón je totiž neporézny, antialergénny a ľahký na
údržbu. Na dotyk je dildo mäkké a príjemné, ale v jadre je to pekný tvrďák.

Farba

Ružovkastá farba dilda pripomína naozajstný penis. Už len pri pohľade naň budete vzrušení z toho, čo bude
nasledovať.

Rozmery

Valec je dosť veľký a treba ho upraviť podľa vlastných potrieb. Preto ho najskôr rozstrihnite a potom zlepte k sebe
lepiacou páskou. Takto už je pripravený na výrobu odliatku.

Dĺžka valca: 23,6 cm
Šírka valca: 7,9 cm
Hmotnosť silikónu: 250 g
Hmotnosť jedného vrecka tuhnúcej hmoty: 78 g

Inštrukčný manuál

Návod na prípravu
Vyprázdnite valec, ktorý slúži ako obal. Spočítajte dĺžku stoporeného penisu + 5 cm. Odstrihnite prebytočnú
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dĺžku valca.
Rozstrihnite valec a zlepte ho tak, aby mal priemer 6 cm. Použite lepiacu pásku, ktorá je vodeodolná, aby sa
vám valec nerozlepil uprostred procesu.
Pásku nalepte tiež na ostrý odstrihnutý koniec.
Nasaďte čierny gumový návlek na jeden koniec valca. Pozor na roztrhnutie!
Upravte návlek tak, aby bol natiahnutý 6 cm na valci a jeho otvor bol uprostred.
Stoporte penis a opatrite ho erekčným krúžkom.
Cez návlek vložte penis do vojne.
Do misky nasypte jedno vrecko 3D gélu (zatiaľ v prášku) a prilejte 0,5 litra vody s teplotou 18 °C, podľa našich
testeriek je vhodnejšia o trochu teplejšia voda, pretože inak sa môže stať, že penis po takom šoku klesne.
Po kontakte s vodou začne gél tuhnúť. Gél stuhne do 3–4 minút. Snaže sa teda konať rýchlo. :)
Rozmixujte vodu s gélom, aby vznikla rovnorodá pasta. Je dôležité naliať gél do valca do dvoch minút od
kontaktu gélu s vodou.
Pridržujte valec a rovnomerne do neho nalievajte gél.
Pokiaľ sa penis dotýka stien valca, môžete nádobu otočiť alebo prstami presuňte penis do stredu.
Počkajte, kým 3D gél nezatuhne.
Povoľte alebo zložte erekčný krúžok a vytiahnite penis z formy.
Položte valec s formou vertikálne, aby forma smerovala hore nohami.
Nasaďte si rukavice a dôkladne miešajte silikónovú hmotu po dobu jednej minúty.
Opatrne nalejte tuhnúcu zmes do nádoby so silikónovou hmotou a vyhnite sa striekancom.
Akonáhle silikónová hmota absorbuje tuhnúcu látku, začnite miešať dôkladnejšie a rýchlejšie po dobu dvoch
minút.
Silikón začína tuhnúť po 2–3 minútach. Po 2 minútach miešania naplňte formu silikónovou hmotou.
Silikónovú hmotu nechajte tvrdnúť 24 hodín.
Opatrne odstráňte z formy a môžete odstrihnúť prebytočnú hmotu.
Dôkladne umyte vodou a mydlom.
A teraz hurá do akcie! :)
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