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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Техническа информация

ZELLAN е синетичен прах за производството във форми, калъпи, и релефи.

Лесна за работа
Бързо втвърдяване без добавки
Структура като порцелан на формованите части
Без сушене и печене
Голяма точност на възпроизвеждане
Може да се боядисва преди употреба
Готовото изделие може да се боядисва със стандартни цветове
Безопасно за здравето ви

РАБОТА С ПРОДУКТА

Паста за освобождаване на форми

Вид прах
Смесително съотношение прах : вода
Смесително съотношение по обем 3 л. : 1 л.

Смесително съотношение по тегло 3,5 кг : 1 л.

= смесително съотношение 2,3 л.

Сгъстяване приблизително 20 минути
Пълно втвърдяване след приблизително 25 минути
Твърдост приблизително              200 N/мм²

Нагласете калъпа, пр. стандартен гъвкав пластмасов калъп, на равно положение.  Напръскайте ZELLAN 
прах в съответното съотношение в необходимото количество вода (ако е необходимо оцветете водата с 
тонираща паста за емулсионни бои), разбъркайте добре, така че всичката прах да бъде навлажнена и да 
не останат въздушни мехури. Използвайте електрически миксер за смесване на по-големи количества.   
След разбъркване за макс. 2 минути, разлейте сместа в калъпа по такъв начин, че първоначално само 
тънък слой без мехурчета покрива калъпа. След това останалото количество може да се излее бързо. За 
деликатни повърхности, първо излейте тънък слой и премахнете мехурчетата с четка. Не местете сместа 
след като е изминало времето за обработка.  Приблизително 30 минути след изливането, втвърдената 
отливка може да се премахне от калъпа. Нагрява се силно и най-добре е да се държи в проветриво 
помещение (пр. на дървено пале) докато се охлади. След пълно втвърдяване (след около 8 часа) 
повърхността може да бъде боядисвана.
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Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите заупотреба и 
приложение на нашите продукти са базирани на нашиятпознания и опит при употребата 
при нормални условия. В практикатаматериалите, повърхностите и околните условия са 
толкова различни, ченяма гаранция за работните резултати и очаквания, изводи не могат 
да сеправят нито от тази информация нито от устни консултации. В този случай,
потребителят е длъжен да докаже, че той ни е информирал за всичкиаспекти, необходими 
за правилното и обещаващо решение в писмен вид, всрок и напълно. Патентни права на 
трета страна, трябва да се спазват.
За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта сенасочете към Лист с 
данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част оттехническите инструкции за 
този продукт и представлява сбор от всичкиданни, които са ни известни. Vosschemie не 
носи никаква юридическаотговорност за прецизността на тази информация.
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