
SynthesegipsGILUFoRM sGsP17 Service

Masa modelo*a na bazie gipsu śyritetyćznego do wykonywania przestrzennych odleWóW dekoracyjnych
metodą rotacyjną.

Giluform SGSP17 jest produktem twolzącym po
zmieszaniu z wodą płynną masę lejną do
wykonywania metodą rotacyjĘ pzestrzennych
odIeWóW figurek, modeli itp.
Giluformu SGSP17 nie należy stosowaó do
Wykonywania struktur pżenoszących obciążenia.

Właściwości użytkowe
_ prosty do stosowania,
- szybko Wiąże bez Wprowadzania dodatkóW,
- twozy odlewy porcelanopodobne,
- nie wymaga suszenia lub wypalania,
- dokładnie odwzorowuje najdrobniejsze szczegóły,
- powiezchnie nadają się do Wykańczania Wszelkimi
dostępnymi farbami,

- nieszkodliwy dla zdrowia i skóry przy skaleczeniu.

Charakterystyka (surowca proszkowego):
Proporcje mieszania 4 kg proszku : 1 lWody

Do sporządzania Większej ilości masy lejnej zaleca
się stosowaó mieszadło mechaniczne.
Napełnió formę masą lejną zasłonió wlot formy
płaskim kawałkiem szyby szklanej lub twozywa
sztucznego i wykonując ruchy rotacyjne
rozprowadzió jednorodnie masę po wewnętznej
powiezchni formy.

Po ok. 30 minutach odlew można Wyjmować z formy.
Po całkowitym zakończeniu reakcji wiązania oraz
wysuszeniU i ochłodzeniu odlewu, zazwyczaj.jest to
możliwe już po 8 godzinach suszenia, odlg/r' można
malować prawie Wszystkimi , dostępnymi w handlu
farbami.

Waźne jest stosowanie czystej Wody do
spoźądzenia masy lejnej oraz czystych pzyrządóW
do pracy, Nie naleźy również pzekraczaó podanego
tutaj czasu pracy.

opakowania
Worki 50 kg, papierowe wewnątrz foliowane
Worki 25 kg, papierowe Wewnątrz fo|iowane

Pżechowywanie:
co najmniej 12 miesięcy W szczelnym nie pze-
puszczającym Wilgoci opakowaniu, W suchym
pomieszczeniu.

Powyższe zalecenia podajemy zgodnie z naszą
najlepszą Wiedzą GWarantujemy jakość produktu
zgodnąz naszą specyfi kacją
Ze względu na fakt, że Właściwe Wykożystanie
przedstawionego produktu jest poza naszą kontrolą
nie moźemy przyjąó z tego tytułu żadnej dalszej
odpoWiedzialności.
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Czas pracy
czas twardnienia
TWardośó powieżchni

2,4l

ol(_ / mIn.
ok. 15 min.

powyżej 280 N/mm2

zalecenia do stosowania pży pracy
z ma§ą Giluform sGsP{7
Do Wykonania odIeWu najlepiej stosowaó dwu-
cżęściowąformę Wykonanąz elastycznego kauczuku
silikonowego. Możliwe jest róWnieź stosowanie
elastycznych form z lateksu,
które należy jednak Wzmocnić w celu uniknięcia
odkształcania formy pzy manipulowaniu.

Kolz ystając z podanych wyżej proporcji mieszania
oraz pźewidywanej wielkości i grubości ścianki
odlewu obliczyc potżebne ilości masy gipsowej
i Wody. Następnie rozrzució do Wody odmieżoną
Wcześniej ilośó gipsu, pozwolió na całkowite
zwilżenie gipsu , po czym mieszaó irtensywnie pzez
ok. 1 min.

ffi BKGiulini
Ę,

BK Giulini GmbH
BUPcG
Giullnl8traBe2 . D"67065 Ludwigshalen/Rh.
Telefon 0621/5709-0,t
Telelax 0621/5709-443
Iniernet: vrww.bk-giulinl"pca.com
E-Malli pcg@bk"giulini.com


