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A FORMÁK MÉRETE ÉGETÉS

A FORMÁK ELÕKÉSZÍTÉSE

Creative Ceramics kerámiaformák

A Creative Ceramics kerámiaformák tartós rogyasztóformák üveghajlításhoz.
A nyersanyag speciális összetétele garantálja a hosszú élettartamot napi többszöri használat esetén is.
A sima felület gyorsan és egyenletesen felveszi a formaleválasztó anyagot és biztosítja az üveg könnyû csúszását a
rogyasztás során.

A formákat a kemencében állítsuk kerámia lábakra.
Ügyeljünk arra, hogy a forma ne kerüljön 5 cm-nél
közelebb a kemence fûtõszálához, különösen
oldalfûtéses kemence esetén!
A kerámiaformák, hasonlóan az üveghez, érzékenyek a
hõsokkra. Ügyeljünk a lassú felfûtésre és hûtésre.

Példa: jellemzõ hajlítási hõgörbe kb. 30 cm átmérõjû,
6 mm vastag Bullseye üveg esetén.

A HAJLÍTÁSI  HÕMÉRSÉKLET FÜGG A KERÁMIA-
FORMA NAGYSÁGÁTÓL ÉS ALAKJÁTÓL

A 30 cm-nél nagyobb formákat használat elõtt üresen is
égessük ki. Az új formák elõégetése a belsõ struktúrát
megerõsíti, ettõl kevésbé lesz érzékeny a forma a
hõváltozásokra.

Nincs akadálya a formák magasabb hõmérsékleten való
használatának. Ebben az esetben ajánljuk a formákat
900°C.on elõégetni.

Hordjuk fel a formaleválasztó anyagot (trennmittel) 4-5
rétegben ecsettel vagy szórással, hagyjuk megszáradni.
A kemencében való szárításkor a következõ hõgörbét
ajánljuk.
Figyelem! A kemence szellõzõnyílásait hagyjuk nyitva!

720°C hõmérséklet alatti használatkor a formaleválasztó
anyagot nem kell újra felhordani.
720°C hõmérséklet felett minden 3-4 égetés után kezeljük
újra a kerámiaforma felületét. Murini és casting formáknál
a kezelés minden égetés után szükséges.
A formaleválasztó réteget érdes szivaccsal dörzsöljük le,
majd vigyük fel a formaleválasztót a fentiek szerint.

A megadott hõmérsékletek kizárólag irányadó értékek
(6 mm-es Bullseye üveg esetén), az egyes kemencék
és az üveg viszkozitása módosíthatja azokat.

Forgalmazza:
Glass Design Kft.
9400 Sopron, Baross út 24.
e-mail: gd@glass-design.hu
www.glass-design.hu

Hagyjuk a formát a zárt kemencében kihûlni.

Nagy méretû formák használatakor

Égetés 800°C feletti hõmérsékleten
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Kerámaformáink kézi gyártásúak, ezért kisebb méretbeli
különbségek elõfordulhatnak. Érdemes pontosan lemérni
még az üveg méretre vágása elõtt. Ne hagyatkozzon
kizárólag a katalógusban megadott méretekre.

Átmérõ / Mélység
kb. 620°C kb. 660°C

kb. 790°Ckb. 750°C


