
GILUFoRM350 Synthese§ips
Service

Masa modelowa na bazie gipsu synteĘcznego do wykonywania odlewów dekoracyjnych

Giluform 350 jest produktem twozącym po
zmieszaniu z wodą Ńnną masę lejną do
wykonywania odlewow reliefow, figurek, modeli itp,

Giluformu 350 nie należy stosowaó do wykonywania
struktur pżenoszących obciązenia.

Właściwości użytkowe
- prosty do stosowania,
- szybko wiĘebez wprowadzania dodatkow,
- nieszkodliwy dla zdrowia iskóry pzy skaleczeniu.
- nieszkodliwy dla środowiska

Charakterystyka (surowca proszkowego) :

Wygląd biały proszek

Proporcje mieszania objętościowe
3 cz. obj. proszku : 1 cz. obj. wody

Proporcje mieszania wagowe
3,5 kg proszku :1 lwody

Napełniaó formę cienkim swobodnie płynącym
strumieniem masy lejnej zaczynając od środkowej
częściformy tak aby pokryć całą powiezchnię formy
cienką wolną od pęchezy powietza warstwą.
Rozprowadzió miękkim pędzlem masę po całej
powiezchni formy usuwając w ten sposob powstałe
przy odlewaniu pęcherze powietrza,
Następnie dolać w miarę szybko potzebną do
wypełn ienia fo rmy pozostałą porcję m ieszan i ny.

Wyjmowanie odlewu z formy
Po upływie ok. 40 minutach od wykonania odlewu
relief lub model można wyjmowaó z formy.
Umieścic odlew, w wentylowanych pomieszczeniu na
drewnianym listwach,

Malowanie powierzchni
Otrzymany odlew mozna malowaó prawie wszystkiml
dostępnymi wodnymi farbami dyspersyjnymi po
upływie ok. 2-B godzin od momentu wyjęcia zformy.
Suszyć odlew 48 godz. w temperatuęe 20-25oC
lub ok. 24 godz. w temperatuze max. 40 oC

lstotne uwagi
Waznym jest użycie czystejwody do spoządzenia
masy lejnejoraz stosowanie do pracy czystych
puyrządów.
Nie zaleca się przekraczac podanego czasu pracy,

Opakowania
Worki 50 oraz25 kg, papierowe wewnątz foliowane
Torby foliowe po 5 kg

Przechowywanie :

Co najmniej 12 miesięcy w szczelnym nie pze-
puszczającym wilgoci opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu.

Powyźsze zalecenia podajemy zgodnie z naszą
naj lepszą wiedzą. Gwarantujemy jakośó produ ktu
zgodną z naszą specyfikacją.
Ze względu na fakt, że właściwe wykozystanie
pzedstawionego produktu jest poza naszą kontrolą,
nie mozemy pżyiąć z tego tytułu zadnej dalszej
odpowiedzialności.
Luty 20l0,

dają mieszaninę o objętości

Czas pracy
czas twardnienia
Twardośc powieruchni

2,3l

15 min.
ok.20 min.

powyżej 200 N/mm2

Przygotowanie formy do wykonania odlewu
z masy Giluform 350
Formę do odlewu, na pzykład wykonaną z ela-
stycznego twozyrua syntetycznego nalezy ustawic
w położeniu poziomym. Złażone formy do odlewów
przestrzen nych od powied nio usytuować lu b zawiesió.

Przygotowanie i mieszanie masy lejnej
oraz napełnianie formy

Odwazoną (odmiezoną) ilość Giluformu 350
rozrzucić do wody w odmiezonych wcześniej
proporcjach, pozwolić na całkowite zwilzenie gipsu ,

po czym mieszać pzez ok. 1 min, unikając twozenia
pęcherzy powietza. Do spoządzania większej ilości
masy lejnej zaleca się stosować mieszadło
mechaniczne,
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