
GlLVEST HSPK

Specjalna masa osłaniająca do eeramiki prasowanej na podbudowie pełnoceramieznej
i metalowej, wygrzewana nnetodą przyśpieszoną i konwencjonalną.

Proporcie mieszania

masa G|LVEST HS PK : płyn do zarabiania G|LVEST
LlQUlD o stęż.100% 100g:25 ml

sposób użvcia
- przygotować odpowiednią ilość płynu,
- wsypać masę G|LVEST HS PK,
- odczekać 10 sek. do wchłonięcia płynu przez proszek,
- wymieszać dokładnie przez 20 sek.,
następnie mieszać przez 1 min. w mieszadle
próżniowym, po czym

- przetrzymać w próżni przez następne 15 sek.

Napełnić pierścień przy najniższym ustawieniu
prędkości wibratora . Przerwać wytrząsanie po
napełnianiu pierśeienia.

Podane stężenia płynów należy traktować jako
orientacyjne. Dla danego rodzaju stopu należy
praktycznie dobrać właściwe, dokładne stężenie płynu.
lm wyższe jest stężenie płynu tyn,l wyższa jest całkowita
rozszerzalność.

P i e rśeie n ie/psła njanie

100 g masy osłania maks. 3 elementy woskgwe
200 g rnasy osłania maks. 5 elementów woskowyeh.

..

Wyerzewanie "na §lvbko"

Po osłonięciu w pierśeieniu 100 g odezekać ok. 23-28
min. aż masa stwardnieje natomiast w pierścieniu 200 g
odczekać 25-30 min. . Usunąć podstawki z tworzywa
sztucznego i umieścić pierścienie w piecu rozgrzanym
do temp. 850 oC 

.

ostrzeżenie

Nie należy otwierać pieca podczas wygrzewania
ponieważ grozi to zapaleniem par wosku w zetknięciu
z powietrzem.

wvprzewanie w cvklu konwencionalnvm...

Przy stosowaniu wygrzewania w nocy masa, wiążąc się,
osiąga pełną rozszerzalność, i w zależności od rodzaju
ceramiki należy zmniejszyć stężenie płynu o ok. 5-7O %.

Zatecana prędkość wygrzewania 3 - 5 
oC 

/ min. ;

(37 _ 4t 'r / min.l

W przypadku jednoczesnego wygrzewania kilku
pierścieni należy wydłu żyć czas wygrzewania o ok. 10
min. na każdy pierścień.

Czas pracv:

Temperatura pracy

powyżej 5 min.

L9_22oc, (66 -7ż'F)
Licować stosowaną techniką model woskowy / pracę
umieszczoną na podstawie cylindra prasy. Podstawę
cylindra pokryć cienką warstwą wazeliny umożliwiającą
łatwe i niezawodne usunięcie cylindra prasy po
utwardzeniu masy.
W przypadku wypalania bez pierścienia należy
stosować niepalną wkładkę o bezwzględnie gładkiej
powierzchni wewnętrznej.

steżenie płvnu przv wvpalaniu w pierścieniaeh i bez:

40-60% na inleje i onleje w zależności od wielkości
i objętości pracy,

60-7O % na pojedyncze / oddzielne korony,
70-85 % na przednie i tylne mosty.

@BKGiulini



zalecenia / ostrzeżenia

W przypadku stosowania pieca z ogrzewaną dolną
ścianą komory, należy zwrócić uwagę na zachowanie
ok. 1 cm odstępu pomiędzy pierścieniem a ogrzewaną
ścianą.

Końcowa temp. wygrzewania : 850 
oc (1562 "F)

Czas wygrzewania: pierścienia 100 g - min. 45 minut
pierścienia 200 g - min. 60 minut

Maks. termiczna stabilność : 1200'c. (ż!92"FI

Wybrany materiał prasowanej ceramiki włożyć do
cylindra i całość umieścić w ogrzewanej prasie .

chłodzenie i zdeimowanie cvlindra.

Ostudzić cylinder do temperatury pokojowej, wyjąć
i czyścić metodami s zalecanymi dla ceramiki
prasowanej.
Zalecane jest stosowanie tlenku glinowego o

uziarnieniu 50-100 pm lub perełkami szklanymi 50pm
przy ciśnieniu 2 - 2,5 bar.

Uwagi!
- Szybkowiążąca masa osłaniająca Gilvest H5 PK
zawiera kwarc i krystobalit. Należy unikać wdychania
pyłu, który może powodować podrażnienia płuc.

opakowanie

Saszetki 100 g .

przechowvwanie

Masę GlLVEST HS PK można przechowywać do
12 miesięcy w szczelnym opakowaniu nie
przepuszczającym wilgoci. Należy zwracać uwagę na
datę ważności na etykiecie. Opakowanie powinno być
szczelnie zamknięte i przechowywane w suchym
miejscu, w temperaturze pokojowej.

Powyższe zalecenia podajemy zgodnie z naszą
najlepszą wiedzą. Gwarantujemy jakość produktu
zgodną z naszą specyfikacją.
Ze względu na fakt, że właściwe wykorzystanie
przedstawionego produktu jest poza naszą kontrolą,
nie możemy przyjąć z tego tytułu żadnej dalszej
odpowiedzialności.
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