GILUFORM – SP 12
Περιγραφή Προϊόντος

Ειδικό συνθετικό υλικό χύτευσης αυξημένης αντοχής σε σπασίματα και
φθορές, που προσφέρεται για την παρασκευή ανάγλυφων αντικειμένων,
μοντέλων και χυτών αντικειμένων με εμφάνιση γύψου(π.χ. αγαλματάκια,
σουβενίρ)

Ιδιότητες/Πλεονεκτήματα

•

Εύκολη κατεργασία

•

Γρήγορη σκλήρυνση χωρίς πρόσθετα.

•

Τα έτοιμα αντικείμενα έχουν υφή πορσελάνης.

•

Δεν απαιτείται ξήρανση και ψήσιμο.

•

Μεγάλη ακρίβεια στην αποτύπωση.

•

Επιφάνεια αποδεκτική σε όλα τα χρώματα.

Χαρακτηριστικά
Μορφή

Σκόνη

Αναλογία ανάμιξης

4 κιλά σκόνη ανά λίτρο ύδατος. (όγκος μίγματος 2,4lt)

Χρόνος στεγνώματος (+23οC)

25 λεπτά

Χρονος εργασιμοτητας (+23οC)

17 λεπτά

Σκληρότητα

άνω των 300 Ν / mm2

Οδηγίες Εφαρμογής

Τοποθετείτε το καλούπι π.χ. μία συνήθη φόρμα εμπορίου από
ελαστικό υλικό, σε οριζόντια θέση.
Προσθέτετε το GILUFORM μέσα στην ανάλογη ποσότητα νερού
σύμφωνα με τις οδηγίες και ανακατεύετε.
Αναδεύετε έντονα επί 1min μέχρι η πυκνόρρευστη στην αρχή
μάζα να γίνει αρκετά ρευστή. Για ανάμιξη μεγάλων ποσοτήτων
έχει πλεονεκτήματα η χρήση ηλεκτρικού αναμικτήρα (MIXER).
Χύνουμε με μικρή ροή ένα λεπτό στρώμα υλικού πάνω στην
φόρμα προσέχοντας να μην δημιουργηθούν φυσαλίδες αέρα.
Στην συνέχεια χύνουμε και το υπόλοιπο μίγμα .
Περίπου μετά πάροδο 15 λεπτών από την χύτευση μπορούμε να
ξεκαλουπώσουμε το αντικείμενο.
Το αντικείμενο αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία και συνίσταται
μέχρι την επαναφορά του στην θερμοκρασία περιβάλλοντος να
αερίζεται από κάθε πλευρά. Μετά από την ολοκλήρωση της
σκλήρυνσης (περίπου μετά 8 ώρες) μπορεί να βαφεί η
επιφάνεια .

GILUFORM – SP 12
Σημειώσεις Εφαρμογής /
Περιορισμοί

Απόχρωση

Λευκό, κεραμιδί

Συσκευασία

Σακιά 25kg

Χρόνος αποθήκευσης

➢

Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό νερό
δοχεία.

➢

Μην υπερβαίνετε τον χρόνο κατεργασίας.

και καθαρά

Επί ένα τουλάχιστον έτος σε καλά κλειστούς υδατοστεγείς σάκους.

Oι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της
διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως
προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων
και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ® για το αν το παρόν
φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.

