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Masa G|LCAST S SP 20 pzeznaczona jest :do
wykonywania wysokiej jakości odlewów z brązów i

innych metali kolorowych. Jest odpowiednia do bardzo
dużych skayneUkuwet o wielkości od 0.5 do 1 tony,

Masa GILCAST S SP 20 odznacza się :

- odpowiednio dobraną konsystencją,
- wykonywane w niej odlewy mają bardzo gładką
powiezch nię i dokładnie odwzorowane szcze góły,
- łatwością usuwania,
- stałąjakością.

ZAMBlANlE MASY
Propbrcje mieszania :

Proszkowa masa : woda 1 kg : 0,36-0,40 lwody
Objętość płynnej masy 0,77 -0,79 litra

Czas pracy liczony od początku zasypywania masy do
wody około 20 minut
(obejmuje : zasypanie, mieszanie, namoczenie, zalanie,
od powietrzen ie próżniowe skzynki/kuwety)

Czas wiąania przed rozpoczęciem wygrzewania
co najmniej 90 minut

Temperatura wygzewania 500 do maks. 700 oC.

Prędkość podnoszenia temperatury:jak w tabeli 2

SPOSÓB WYKONANlA FORMY
Przed wymieszaniem z wodą masę Gilcast S SP20
należy doprowadzić do temperatury 20-23 oC. Przy
temperatuże wody powyżej 30 do 35 oC ulega skróceniu
czas wiązania a tym samym czas pracy. Pzy
temperatuze niższej czas wiązania wydłuża się.

W zależności od pzeznaczenia formy, proporcje
mieszania można zmieniać w podanym wyżej zakresie.
llość masy potrzebna do wypełnienia skzynki może być
wyliczona z podanej objętości masy po zmieszaniu z
wodą. Naczynie mieszalnika napełnić potaebną ilością
wody po czym, stosownie do dobranej propoĘi
wsypywać odpowiednią ilość masy Gilcast SSP20.
Zaleca się stosowanie mieszalników próżniowych,
jednakowoż nie jest to absolutnie konieczne. Przy
mieszaniu ręcznym należy zwracać uwagę na dokładne
zhomogenizowanie gipsu z wodą.

ZalewĄąc masą gipsową w normalnych warunkach
zewnętznych, bez próżni, naleźy skzynkę/kuwetę
wypełniać płynną masą rozpoczynając napełnianie od na
skzynki/kuwety, tak aby model woskowy był pokrywany

równomiernie upłynnionym gipsem poczynając od dolnej
części modelu woskowego.

Zaleca się odpowietzenie próźniowe po zalaniu.
skzynki w celu usunięcia pęchezy powietza
pzylegających do modelu. Przed rozpoczęciem
wypalania odstawić napełniona skzynkę/kuwetę na ok.
90 minut. Po upływie tego czasu można wstawiac tuleję
do zimnego lub rozgzanego do temp. ok .150-180 "C
pleca.

Czas wypalania zależy od wielkości i liczby
skrzyneUkuwet. Kuwetę o średnicy 100 mm i wysokości
200 mm należy wypalać aż do osiągnięcia temperatury
odlewania pzez około 12 godzin, podczas gdy dla tulei
mniejszej (np. o średnicy 50 mm iwysokości 50 mm lub
o średnicy 90 mm i wysokości 100 mm) czas wypalania
nie powinien pzekraczać 8 -10 godzin . W Tabeli 2
podane są dalsze pzykłady czasów wypalania

Pęy odlewaniu metalu należy stosować zalecenia
producenta. Powiezchnię należy oczyści dostępnymi
w handlu roztworami

Po ostudzeniu skrzynki/kuwety do temperatury
pokojowej, odlew można wy,jąc w sposób zalecany dla
danego rodzaju stopu.

UWAGA !

Nie należy mieszać masy G|LCAST S SP2O z innymi
rodzajami gipsu.

TRWAŁoŚć
W szczelnym, chroniącym przed wilgocią pojemniku
G|LCAST S SP20 może być magazynowany pzez co
najmniej rok.

W pzypadku magazynowania gipsu GILCAST S SP2OA
w temperatuze znacznie różniącej się od temperatury w
której ma być stosowany, należy potzebną ilość gipsu
doprowadzic pzez kilka godzin do temperatury 20 -23
"C.
Dłuższe magazynowanie w temperaturze powyżej 30 "C
wpływa na skrócenie okresu przydatności.

oPAKoWANlE
Worki papierowe foliowane wewnątz 25 oraz 45 kg
Bębny fibrowe z workiem foliowym w środku 45 kg

Niniejsze informacje podane są zgodnie z naszą
najlepszą wiedzą. Ponieważ właściwe zastosowanie
tego produktu jest poza naszą kontrolą nie możemy
i z tego $tułu pzyjąć źadnej odpowiedzialności
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Tabela 1

llości masy ootzebne do wypełnienia kuwet o różnych wvmiarach

Kuweta (cvlindrvczna)

Średnica
mm

Proporcje mieszania GlLCAST S SP20 :Woda

Wysokość
mm

100 :

Proszek
kq

38
Woda

q

100
Proszek

kq

40
Woda

q

100

100

100
100

90
90
90

Tabela 2

B) Wstawianie do zimnego

Czas wygzewania:
tak szybko jak to możliwe

Pavkłady 12 qodzinnvch cykli wypalania

A) Wstawianie do piecu rozgżanego do 150"C

Czas wygrzewania:

100
150
200
230
100
150
2oo

1.0

1.5
2.0
2.32
0.8

1.2
1.6

380
570
760
882
304
456
608

0.95
1.45
1.93
2.25
0.78
1.18
1.58

380
580
772
900
312
472
632

pieca

2h.
2h.
2h.
4h.
2h.

2h.
2h.
2h.
4h.
2h.

at 150'C - 180'C
up to 300'C
up to 500"C
up to 700', max. 750'C
schłodzenie do temperatury, pży której zalewano meta|.

do150'C-180'C
at 150'- 180'C
up to 300"C
up to 500'C
700,c
schłodzenie do temperatury, przy której zalewano metal.
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WADY GOTOWYCH ODLEWOW l lCH EWENTUALNE PRZYCZYNY

1. PĘCHERZE
a) Nieodpowiednie proporcje gipsu do wody, zbyt gęsta
mieszanina
b) Niedostatecznie wymieszany gips z wodą
c) Pzekroczony czas pracy lub zakłócone wiązanie
gipsu
d) N iewystarczające od powietaenie próźniowe lu b

wytząsanie
e) Zatłuszczona lub zabrudzona powiezchnia modelu
albo naładowana elektrostatycznie.

2. ZALEWK!
a) Nieodpowiednie proporcje gipsu do wody, zbyt zadka
mieszanina.
b) Zawilgocony gips GILCAST S - EXTRA na skutek
nieodpowied nie go przechowywania w sposób niezgod ny
z zaleceniami.
c) Pzekroczony czas pracy lub zakłócone wiązanie
gipsu.
d) Za wcześnie wstawiona tuleja do pieca. Pzed
rozpoczęciem wypalania należy odczekać min. 60 minut
w celu dokładnego związania gipsu.
e) Zbyt szybko wypalana tuleja.
f) Pozwolono ostygnąć wypalonej tulei pzed zalaniem
metalu.

s) Zbyt wczesne napełnienie tulei, sprzyja powstaniu
niejednorodności w wyniku osadzania gipsu.
h) Zbyt szybkie wypalenie wosku.
i) Nadmierne ciśnienie pzy zalewaniu metalem; dobrać
prędkość wirówki do masy metalu i rodzaju odlewu.
k) Zbyt wysoka temperatura pzy odlewaniu.
l) Zbyt pzesuszona tuleja przed wypaleniem; unikać
nadmiernych pżerw w cyklu przygotowywania tulei i

wypalania.

3. cHRoPoWATA PoWlERzcHNlA.
"SKÓRKA PoMARAŃczoWA"
a) Chropowata powiezchnia modelu
b) niewłaściwie zlokalizowany w modelu wypływ metalu.
c) Zbyt wcześnie wypalona tuleja pzed związaniem
gipsu. Należy odczekać min. 60 minut pzed
wypaleniem tulei.
d) Zbyl szybkie wypa|ania tulei lub pzekroczenie
maksymalnej dopuszczalnej temperatury.
e) Zła jakość metalu.
f) Zalanie tulei metalem przy zbyl wysokiej
temperatuze.

4. NlEDoLEWY
a) Niewłaściwie dobrany w modelu wypływ metalu, zbyt
wąski lub zbyt mało.

5. PoRoWAw oDLEW
a) Niewłaściwy wyptyw metalu.
b) Niecałkowicie wypalony wosk.
c) Pzegzana forma lub metal
d) Zła jakość metalu, do wykonywania odlewu, -nie
stosować więcej niż 50o/o zawróconego metalu.

6. Przyciemnienie surowego odlewu z
nieusuwalnymi po trawieniu pozostałościami
odtlenienia.
a) Zbyt wysoka temperatura wypalania.
b)Pzegzany metal.

7. WYBŁYszczENlE oDLEWU PRZED
WYTRAWIENlEM.
a) Niecałkowite wypalenie wosku.
b) Zbyt chłodny metal pzy zalewaniu.

8. oBcE WTRĄCENIA W oDLEWIE
a) Zbyt krótki, poniżej 60 minut czas wiązania
masy.
b) Za szybko podgzewana tuleja.
c) Obce zanieczyszczenia w użytym do odlewania
stopionym metalu.
d) Zanieczyszczenie wnętza tulei pzed wykonaniem
odlewu,
e) Stary zuźyty tygiel.
f) Niedokładnie wysuszony tygiel; grafit ma pewną
tendencję do absorbowania wilgoci i pękania.

9. WTRĄCENIA z MASY GlPsoWEJ
a) Ostre załamania lub zagięcia w odprowadzeniach
nadmiaru metalu.
b) Zbyt krótki, poniżej 60 minut czas wiązania
masy.
c) Za szybko podgzewana tuleja.
d) Pzekroczony czas pracy z masą po zarobieniu z
wodą.

10. ŚLADY WoDY NA oDLEW|E
Zbyt wczesne napełnienie tulei i osadzanie się
niejed norodnej płyn nej masy g i psowej spowodowane
a) inną niż zalecana 20 - 23 oC temperaturą w jakiej
mieszano gips z woda.
b) Niewłaściwe proporcje gipsu do wody.
c) Zawilgocony gips na skutek nieodpowiedniego
pzechowywania w sposób niezgodny z zaleceniami.
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