
GILCAST NI} Synthesegips
Service

Gipsowa masa formierska do odlewóW z aluminium i jego stopóW

Korzyści wynikające za stosowania masy
Gilcast ND

- Praktyczna konsystencja,
- Gładka powierzchnia odlewóW i optymalne
odwzorowanie wszystkich szczegołów,

- Możliwośó wykonywania odlewów metodą
niskociśnieniową,

- stały poziom jakości

charakterystyka (surowca proszkowego):

Proporcje mieszania masy z Wodą:
1 kg masy do 280-300 g wody

opakowania
Wiadra z twolzywa sźucznego 20 k9
Worki 25 kg, papierowe Wewnątrz foliowane
Bębny fibrowe z Wortiem foliowym WeWnąlrZ
o pojemności 45 kg

Uwaga :

- Nie należy mieszaó masy Gilcast ND z innymł
produktami,

- Gilcaś ND zawiera kwarc i krystobalit,
- Należy unikaó Wdychania pyłu.

Przechowywanie ;

co najmniej 12 miesięcy w szczelnym nie prze-
puszczającym wilgoci opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu.

Powyższe zalecenia podajemy zgodnie z naszą
najlepszą Wiedzą, GWarantujemy jakośó produktu
zgodną z naszą specyfikacją.
Ze względu na fakt, że Właściwe Wykorzystanie
pżedstawionego produktu jest poza naszą kontrolą,
nie możemy pżyjąó Z tego tlufu żadnej dalszej
odpowiedzialności.

lipicc, 200l

Temperatura pracy ok. 20 oc
czas pracy (płynnoŚci masy) ok. ,l0 min
czas Wiązania pżed Wypalaniem 60 min.
Prędkość wygzewania 60- 100 oc/h

(zależy od wielkości formy

Temperatura wypalania
czas Wypalania

ok. 450 oc

ok.4h

zalecenia do stosowania przy pracy
z masą Gilcast ND

Nanieśó na model środek rozdzielający i umieśció
model w odpowiedniej skżynce formierskiej.

RozżUcić róWnomiernie do wody masę Gilcast ND
w podanych proporcjach iwymieszać dokładnie
pżez ok. 1 - min. na,jlepiej w mieszdle próżniowym.

Wymieszaną masę wlaó do skżynki unikając
powstawania pęcheży powietża pzylegających do
powieżchni modelu. Po zvviązaniu gipsu wyjąó
model i po ok. 1 godzinie Wygzewać formę z masy
Gilcaś do temperatury 450 oC. Po około czterech
godzinach formę Z masy Gilcast ND należy
schłodzió do temperatury ok. 200 oc prży zalewaniu
z kadzi i do temperaluty ok. 70 'C pzy odlewaniu
niskociśnieniowym.
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