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Sada na odlitek penisu CloneBoy

Údržba

Údržba vám zabere jen pár minutek. Opláchněte dildo pod tekoucí vodou a přidejte
kapku mýdla. Potom ho osušte a nejlépe v nějakém toybagu schovejte do šuplíku.
Dezinfekce pomůcek se postará o to, aby bylo dildo dokonale čisté.

Voděodolnost

Vaše originální silikonové dildo si s sebou vezměte do sprchy, vany či vířivky. Tento
miláček se vody nebojí.

Design a tvar

Dildo bude přesnou kopií pánského penisu, včetně detailů jako jsou žilky, předkožka a
realistický žalud. Odlitek se bude nejlépe dělat pánům, kterým ztopořená chlouba míří
rovně. Pokud je penis lehce zahnutý, umístěte tubu tak, aby se penis nedotýkal stěny.
Mohlo by se pak stát, že se odlitek nepovede.

Materiál

Líbí se nám, že odlitek penisu je ze silikonového materiálu. Silikon je totiž neporézní, antialergenní a snadný na
údržbu. Na dotek je dildo měkké a příjemné, ale v jádru je to pěkný tvrďák.

Barva

Narůžovělá barva dilda připomíná opravdový penis. Už jenom při pohledu na něj budete vzrušení z toho, co bude
následovat.

Rozměry

Válec je dost velký a je třeba ho upravit podle vlastních potřeb. Proto ho prvně rozstřihněte a potom slepte k sobě
lepicí páskou. Takto už je připravený na výrobu odlitku.

Délka válce: 23,6 cm
Šířka válce: 7,9 cm
Hmotnost silikonu: 250 g
Hmotnost jednoho sáčku tuhnoucí hmoty: 78 g

Instrukční manuál

Návod na přípravu
Vyprázdněte válec, který slouží jako obal. Spočítejte délku ztopořeného penisu + 5 cm. Ustřihněte
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přebytečnou délku válce.
Rozstřihněte válec a slepte ho tak, aby měl průměr 6 cm. Použijte lepicí pásku, která je voděodolná, aby se
vám válec nerozlepil uprostřed procesu.
Pásku nalepte taky na ostrý ustřižený konec.
Nasaďte černý gumový návlek na jeden konec válce. Pozor na roztržení!
Upravte návlek tak, aby byl natažen 6 cm na válci a jeho otvor byl uprostřed.
Ztopořte penis a opatřete ho erekčním kroužkem.
Přes návlek vložte penis do válce.
Do misky nasypejte jeden sáček 3D gelu (zatím v prášku) a přilijte 0,5 litru vody o teplotě 18 °C, podle našich
testerek je vhodnější o trochu teplejší voda, protože jinak se může stát, že penis po takovém šoku klesne.
Po kontaktu s vodou začne gel tuhnout. Gel ztuhne do 3–4 minut. Snaže se tedy jednat rychle. :)
Rozmixujte vodu s gelem, aby vznikla stejnorodá pasta. Je důležité nalít gel do válce do dvou minut od
kontaktu gelu s vodou.
Přidržujte válec a rovnoměrně do něj nalévejte gel.
Pokud se penis dotýká stěn válce, můžete nádobu otočit nebo prsty přesuňte penis do středu.
Počkejte, dokud 3D gel nezatuhne.
Povolte nebo sundejte erekční kroužek a vytáhněte penis z formy.
Položte válec s formou vertikálně, aby forma směřovala vzhůru nohama.
Nasaďte si rukavice a důkladně míchejte silikonovou hmotu po dobu jedné minuty.
Opatrně nalijte tuhnoucí směs do nádoby se silikonovou hmotou a vyhněte se stříkancům.
Jakmile silikonová hmota absorbuje tuhnoucí látku, začněte míchat důkladněji a rychleji po dobu dvou minut.
Silikon začíná tuhnout po 2–3 minutách. Po 2 minutách míchání naplňte formu silikonovou hmotou.
Silikonovou hmotu nechte tvrdnout 24 hodin.
Opatrně odstraňte z formy a můžete odstřihnout přebytečnou hmotu.
Důkladně umyjte vodou a mýdlem.
A teď hurá do akce! :)
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