
GlLPLAsT

Gips syntetyczny typu 4 o bardzo wysokiej twardości, modyfikowany polimerami, zalecany do słupków i innych
prac o najwyższej precyzji w technice ceramicznej oraz metali szlachetnych.
Odznacza się ostrością krawędzi przy cięciu oraz wysoką wytrzymałością na pękanie/łamanie.
Spełnia wymagania normy EN lSO 6873-4

Wytrzymałość na ściskanie po 24 h: min.60 N / mm2
Twardość po 24 h: min. 230 N / mm2
Rozszerzalność liniowa po 2 h: poniżej O,!%

Właściwości fizyczne :

Czas wiązania :

Sposób stosowania :

Proporcje mieszania
GILPLAST : woda
Temperatura pracy:

15 min.

1009: 18-20ml
ok. 23 stop. c

30 sek.
60 sek.

GlLPLAST spełnia najwyższe wymagania pozwa lając
uzyskać odlewy i modele o
-wysokiej stabilności, - niezwykle gładkiej powierzchni,
- dużej odporności na zarysowanie,
- wysokiej precyzji odwzorowania.

Przechowywanie :

Co najmniej 12 miesięcy w szczelnym nie
przepuszczającym wilgoci opakowaniu.

UWAG| :

GILPLAST, podobnie jak inne gipsy, jest wrażliwy na
kontakt z wilgocią. Należy unikać ekspozycji
w otwartym opakowaniu na powietrzu.
Do przepakowywania zaleca się stosować materiały
skutecznie chroniące gips przed wpływem wilgoci np.
laminowana folia aluminiowa, pojemniki z polietylenu
niskociśnieniowego o grubości warstwy min. 0,5 mm .

Każdorazowo po użyciu pojemniki/opakowania
z gipsem należy szczelnie zamykać i przechowywać
w suchym miejscu.

GlLPLAST przechowywany w krańcowo niskiej lub
wysokiej temperaturze należy przed użyciem
sezonować kilka godzin w temperaturze pokojowej.

Powyższe zalecenia podajemy zgodnie z naszą
najlepszą wiedzą. Gwarantujemy jakość produktu
zgod ną z naszą specyfi kacją.
Ze względu na fakt, że właściwe wykorzystanie
naszego produktu jest poza naszą kontrolą, nie
możemy przyląć z tego tytułu żadnej dalszej
odpowiedzialności.
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Szybko w czasie nie dłuższym niż 10 sek. wsypać do
wody gips w podanych proporcjach i odczekać 20 sek.
do czasu wchłonięcia wody.
Mieszanie mechaniczne :

Mieszanie ręczne :

Czas odlewania ok. : 8 min.
Po upływanie tego czasu wyłączyć stolik wibracyjny
aby nie zakłócać przebiegu krystalizacji.

Barwa :

Zółto-brązowy ; może być dostarczany również w
innych specjalnych barwach przy minimalnej wielkości
partii 2 tony.

Opakowanie :

Worki papierowe fo|iowane wewnątrz 50 kg
Worki papierowe foliowane wewnątrz 25 kg
Przenośne kartony w wkładką foliową 20 kg
Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg
4 pojemniki z tw. sztucz. w kartonie 20 kg
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