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ΜΑΖΑ  ΠΡΟΣ  ΧΥΤΕΥΣΗ: 

 

Μία σκόνη που αναμιγνύεται με νερό και δίνει μετά από μικρή ανάδευση μία ρευστή 

μάζα που προσφέρεται για την παρασκευή ανάγλυφων αντικειμένων, μοντέλων και 

χυτών αντικειμένων. 

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

 

-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. 

-Από φυσιολογικής άποψης χωρίς ενδοιασμούς. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

 

Σε μορφή σκόνης :  4  κιλά σκόνη ανά λίτρο ύδατος. 

                     

Αναλογία ανάμιξης= :   

=όγκος μίγματος :   2,4 λίτρα. 

Χρόνος κατεργασίας :   15 ΄ - 17 ΄ λεπτά 

Πέρας πήξεως :   περίπου 25 ΄ λεπτά  

Σκληρότητα :   άνω των 300 Ν / mm2 

 

KATEΡΓΑΣΙΑ: 

 

Τοποθετείτε το καλούπι π.χ. μία συνήθη φόρμα  εμπορίου από ελαστικό υλικό, σε 

οριζόντια θέση. 

Προσθέτετε το GILUFORM  μέσα στην ανάλογη, σύμφωνα  με τις οδηγίες ποσότητα 

νερού 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 . 
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 

 

Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό νερό  και καθαρά  δοχεία. 

Μην υπερβαίνετε τον χρόνο κατεργασίας. 

 

ΜΟΡΦΗ  ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: 
 

Σε λευκή απόχρωση  και  απόχρωση ανθρακίτη. Για παραγγελίες άνω των δύο (2) 

τόνων  ακόμα και σε χρώμα κεραμιδί , ελεφαντοστούν  και σε υδρόφοβη μορφή. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
 

Χαρτόσακκοι  με εσωτερική επένδυση ,  50  κιλών. 

Χαρτόσακκοι  με εσωτερική επένδυση ,  25  κιλών. 

Σακούλες                                                   5  κιλών. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: 

 

Επί ένα τουλάχιστον  έτος  σε καλά κλειστούς  υδατοστεγείς  σάκους. 

 

 

Οι  πληροφορίες και  υποδείξεις  που σας παρέχουμε είναι  εξ όσων  γνωρίζουμε οι πιο 

σωστές  μετά  από λεπτομερή  έλεγχο. 

Εγγυώμεθα για την άψογη ποιότητα  των προϊόντων μας . 

Οποιαδήποτε ευθύνη μας  εντούτοις, για το μετά  την επεξεργασία  προϊόν  και  

αποτέλεσμα , δεν γίνεται  δεκτή αφού κατά κανόνα  δεν υπόκειται στον έλεγχό μας. 
 


