AS-DUR K

Synthesegips
Service

Syntetyczny gips na formy do pras w przemyśle ceramicznym.
zalety gipsu AS DUR K :
- Wysoka zdolnośćabsorpcji wody,

zalecamy przestrzeganie podanych niżej czasóW
Wykonywania poszczególnych czynności związanych z
pżygotowaniem formy,

- Duźa twardośó powierzchni,
- MinimaIna rozszeźalnośó
-

stała wysoka jakośó

charakterystyka

Wygląd
Proporcje mieszania
gips : Woda

Czas zasypywania i mieszania
Czas pracy
Czas wiązania
TWardośćpowierzchni

biały proszek
,l
3,0 - 3,3 k9: litr
,l0 min.
ok. 15 min.

ok, 25 min.

powyźej 250 N / mm2

Ważne uwagi
Gips AS DUR K oraz woda przygotowana do
oc.
Gips
mieszania powinny mieć temperaturę ok. 20
przechowywany W krańcowo Wyższej lub niźszej
temperaturze należy aklimatyzować przed użyciem

-

przez kilka godzin.

-

Do mieszania należy stosowaó bezwzględnie
czyste naczynia i sprz ęt. Jakiekolwiek
zanieczyszczenia mogą mieć istotny WpłyW na jakość
i

Właściwości
formy.

lnstrukcja postępowania

W zależnościod Właściwościmasy ceramicznej ,
proporc.je mieszania gipsu z Wodą mogą ulegaó
zmianom W podanym Wyźej zakresie. Pźy zawartości
gipsu W górnej granicy otrzymuje się optymalną
twardośćformy i nieco mniejsza absorpcję Wody. Przy
zmniejszaniu stosunku zawartości gipsu do wody
wzrasta zdolnośó absorpcji Wody izmniejsza się nieco
twardośćpowierzchni.
a) Mieszanie

W dobranych proporcjach rozrzucić AS DUR K do

Wody. Mieszać pży pomocy mieszadła łopatkowego z
prędkością ok, 300 obr./minutę. Zaleca się stosowanie

mieszadła z komorą próżnioWąW celu uniknięcia
napowietrzania masy gipsowej i powstawania
pęcherzy poWietrza.
,l5

minutowego czasu pracy nie wolno
gipsu mieszaó i poruszaó Wykonanym odlewem.
Zakłóca to bowiem przebieg procesu krystalizacji
i prowadzi do znacznej utraty spoistości materiału
a w konsekwencji do pękania formy,

Po upływie

zalecane czasy trwania czynności związanych
z wykonywaniem form z gipsu As DUR K
1. Rozrzucenie gipsu do wody
k. 1 -2 min,
2. Nasycanie gipsu woda
ok, 1 min,
3. Mieszanie mechanicznym mikserem ok, 7 - 8 min,
4. Całkowity czas pracy (zalewania )
ok. 15 min,
5. Czas końcowego związania gipsu
ok. 25 min.
6, PrzedmuchiWanie sprężonym powietrzem
Porowatośćformy (czyli całkowita ob]ętośó porów oraz
ich Wielkośc)zależą od momentu rozpoczęcia
prz edmuch jwania. Dlatego przedmuchiwanie naleźy
lozpocząć w momencie gdy temperatura gipsowej
oc;
formy jest Wyższa o ok. 7 - 10
zazwyczaj moment
:

ten występuje po upływie ok. 2 minut od chwili

całkowitego zakończenia Wiązania.

Przykład :

Jeźeli temperatura mieszaniny gipsU z Wodą Wynosi
np.22oC, pżedmuchiwanie należy rczpocząó gdy
oc
forma ma temperaturę ok. 29 - 32
.
- Przedmuchiwanie rozpocząć przy Ciśnieniupowietrza
Wynoszącym 0,5 bara,
- podnosió ciśnienie co minutę o 0,5 bara,
- do osiągnięcia maksymalnej wańości5 barów,

opakowanie

Worki papierowe z Wkładkąfoliową a.

50 kg

okres trwałości

Co najmniej 12 miesięcy plzy przechowylvaniu W
szczelnym opakowaniu, chroniącym prz ed kontaktem
z parąWodną. Należy zwracać uwagę na okres
przydatności podawany na opakowaniu. Długotrwałe
przechowywanie w temperaturze powyźej 30 "C może
Wpłynąćna skrócenie okresy przydatności.
Powyższe zalecenja podajemy zgodnie z naszą
najlepszą Wiedzą Gwarantujemy jakośó produktu
zgodnąz naszą specyfikacjąZe Względu na fakt, źe
WłaściweWykożystanie pżedstawionego produktu
jest poza naszą kontrolą nie możemy z tego tytułu
przyjąó żadnej dalszej odpowiedzialności.
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