
Призначення 

Для створення зліпків: 

- об’ємних відтисків слідів рук на 
еластичних поверхнях; 

- слідів укусів (зубів); 
- слідів інструментів зламу; 
- донної частини гільз; 
- для вилучення слідів рук, що виявлені 

дактилоскопічними порошками на 
поверхнях різної рельєфності. 

 

Комплектація набору: 

1. Паста в шприц-тубі, 10 мл – 1 шт. 
2. Компонент 1 каталізатора 

в шприці – 1 шт. 
3. Компонент 2 каталізатора  

в пробірці – 1 шт. 
4. Порошок дактилоскопічний  

немагнітний чорний   
в пробірці – 1 шт. 

5. Шпатель дерев’яний – 1 шт. 
6. Чашка полімерна, 150 мл  - 1 шт. 
7. Етикетка для маркування – 1 шт. 
8.  Рукавички нітрилові – 1 пара 
9. Інструкція 

 
 

 

 

 

Приготування Компаунду 

1. Пасту помістити в чашку.  

 

 

 

 

                                                                         

                                                                     

Додати дактилоскопічний порошок, в 
кількості, необхідної для отримання бажаної 
інтенсивності забарвлення Компаунду, та 
ретельно змішати шпателем до однорідної 
маси.   

2. Для отримання Каталізатора 
додати Компонент 1 зі шприца в пробірку з 
Компонентом 2  .  

 

 

 

 

 

 

Пробірку щільно закрити та ретельно 
перемішати шляхом інтенсивного 
струшування.  

 

 

 

 

 

 

3. Каталізатор додати в чашку з 
Пастою та швидко перемішати шпателем до 
однорідної маси (10-15 секунд). 

 

                                                                       

                                                                                                                                                   

 

                                                   

 

 

 

Компаунд готовий до використання. 

Не перемішувати суміш різкими 
рухами для запобігання утворенню пухирців 
повітря, які можуть деформувати зображення 
сліду! 

Паста 

Чашка 

Компонент 1 

Каталізатор 

 
Паста 

10-15ʺ 

Компонент 2 

 



Отримання зліпків 

1. Нанести Компаунд шпателем 
на слід рівномірним шаром товщиною від  
3-5 мм. 

 
 
 
 

 

2.  Помістити у зліпок кінці дроту 
або нитки з полімерною етикеткою для 
подальшого маркування. 

 

 

 

 

3. Час повного застигання при 
збереженні пропорцій, температури повітря 
+180 С та відносної вологості 61 %, складає 8-
10 хвилин. 

Для зменшення часу затвердіння при 
зниженні температури та/ або вологості 
допускається незначне зменшення дози 
пасти. 

При високій температурі та/або 
вологості, а також для збільшені терміну 

застигання суміші, допускається незначне 
зменшення дози каталізатора. 

 
 
 
 

 

 
4.  Після застигання зняти зліпок з 

поверхні плавним повільним рухом. 
 
УВАГА!!! Компоненти Компаунду є 

хімічно активними речовинами. Працювати в 
гумових рукавичках! При потраплянні даних 
речовин в очі, слід негайно промити їх 
великою кількістю проточної води та 
звернутись до лікаря.  

 
 
 
 
 
 

 Виготовлено на замовлення  
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НАБІР ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ОБ’ЄМНИХ ЗЛІПКІВ  

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ  

 

 

 
 
 
 

 

min 3-5 mm 

8-10ʹ 


