sANlcAsT

Synthesegiips

AB 35

Senrice

Syntetyczny gips na formy do średniociśnieniowegoprocesu odlewania ceramiki sanitarnej.
Syntetyczny półwodny siarczan wapniowy o ściśle
określonym bardzo drobnym uziarnieniu i bardzo wysokiej
czystości.Wytwarzany w specjalnym opatentowanym
procesie.

właściwości
:
dobra zdolnośćdo odciskania i absorbowania wody,
powierzchniowe,
wyjątkowe właściwości
- nieznaczna rozszerzalność,

b). Przedmuęhiwanie spreżonvm powietrzem (aeracia):

przedmuchiwanie

Rozkład porowatości oraz wielkośćporów zależą od momentu
rozpoczęcia przedmuchiwania. Całkowita porowatośćformy (czyli
całkowita objętość porów) zależą od proporcji mieszania
SANlCASTU AB 35 z wodą.

-

Zalety gipsu SAN|CAST AB 35 :
- Jednorodna porowatość,
- powierzchnia odlewu wymagają tylko '
nieznacznego, wykończenia,
(0,4-0,5 mm na 100
- nieznaczna ścieralność
odlewów
- duża obrotowość formy,

CharakterysĘka
Wygląd

biały proszek

Proporcje mieszania
woda
Czas pracy
Czas zakończenia wiązania
gips

:

Zaleca się dobrać czas rozpoĆzęcia przedmuchiwania w momencie
gdy temperatura gipsowej formy wzrośnie o ok. 10 - 14 oC od od
temperatury w momencie pierwszego kontaktu sANlcAsTU AB 35
z wodą. Zauważono, że najkorzystniejszą zawartośćpozostałej
wilgoci w formie uzyskuje się jeżeli temperatura mieszania gipsu z
wodą wynosiła 20 -.2ż'C,.
Przy ręcznej aeracji zaleca się
- rozpoczynać przedmuchiwanie
10 - 14

22'c)
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przy wzroście temperatury o ok,
so -ss"c;eżeli mieszanie prowadzono w temp. 20-

- początkowe ciśnienie powietrza
0,5 bar,
- podnosić ciśnienie co minutę o 0.5 bdr, do osiągnięcia

maksymalnej wartości 4,5 - 5 barów
3,2- 3,3 kg : 1 litr
ok.20 min.
ok.30 min.

Waźne uwagi
- Gips SAN|CAST AB 35 oraz woda przygotowana do
oC.
mieszania powinny mieć temperaturę ok. 20
Gips
przechowywany w krańcowo wyższej lub niższej
temperaturze należy aklimatyzować przed uźyciem przez
kilka godzin.

-

mieszanie gipsu przeprowadza się bez próżni.
Do mieszania należy stosować bezwzględnie czyste
naczynia i sprzęt. Jakiekolwiek zanieczyszczenia mogą mieć
istotny wpływ na jakośći właściwości
formy,
lnstrukcja postępowania
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W dobranych proporcjach rozrzucić SANICASTAB35 do
wody.
Stosować odpowiednie mieszadło mecha niczne.
Prędkośćobrotowa zależy od typu i rodzaju mieszadła.
lntensywność mieszania należy tak dobrać aby nie
dopuszczać do napowietrzenia mieszaniny.
W ostatnich dwóch minutach zredukować prędkość
mieszania do minimalnej tak, aby uwolnić ewentualne
pęcherze powietrza, Mieszaninę należy odlać przed
upływem czasu pracy tj. 20 min.

- kontynuować przedmuchiwanie

przy tym ciśnieniu przez ok. 10
minut lub gdy forma osiągnie temperaturę końcową 55-60 oC.

Możliwe jest stosowanie aeracji automatycznej
c) przvqotowanie

formv przed użvciem na linii do odlewania

śred niociśnieniowego

-

Po wyjęciu z oryginalnej formy należy usunąć drobne defekty
papierem ściernym,

-

Następnie każdą połowę formy należy nawilżyć około 5 litrami
wody w celu zapobieżenia powstawaniu pęknięć w podwyższonej

temperaturze

!

Formy przechowywane chwilowo przez ok. 30 min. należy również
nawodnić przed wprowadzeniem na linię.

- W okresie dłuższych przerw produkcyjnych

całej linii
do formowania średniociśnieniowego (np. podczas corocznych

przerw świątecznych} formy muszą być nawilźane cod rugi dzień w
celu zapobieżenia zatkaniu się por.
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Zalecane parametry procesu produkcyjnego

Opakowanie

- ciśnieniemasy

Worki papierowe z wkładką foliową

lejnej

-

czas naciągania

-

grubość odlewu

czerepu

4,5

-

5,0 barów,

ok. 20 min.

okres trwałości

,

8-10mm,

- temperatura powietrza do suszenia odlewów

suszenia
- czas suszenia odlewów pod ciśnieniem
- ciśnienieprzy wyjmowaniu z formy
- czas wyjmowania z formy
- ciśnieniepowietrza

-

do

65oc,
ok. I,3 bar,

.

Co najmniej 12 miesięcy przy przechowywaniu w szczelnym
opakowaniu, chroniącym przed kontaktem z wilgocią . Naleźy
zwracać uwagę na okres przydatności podawany na opakowaniu.
Długotrwałe przechowywanie w temperaturze powyżej 35 0C
może wpłynąć na skrócenie okresu przydatności.

ok. 15 min,,
ok. 1,8 bar,
ok. 15 sek.,

pozostająca wilgotnośćodlewu po wyjęciu z formy

ok.17 - L8%

50 ke

Powyźsze zalecenia podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.

Gwa ra ntuje my jakośćprodu ktu zgodną z naszą specyfikacją.
Jednak ze względu na fakt, że właściwewykorzystanie

przedstawionego produktu jest poza naszą kontrolą, nie możemy
tytułu przyjąć żadnej
dalszej odpowiedzialności,
z tego

Wersja polska, październik 2010
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