
                                            

COLORSTONE® SH
Yπέρσκληρη, συνθετικά ενισχυμένη γύψος σύμφωνα με ΕΝ 26 873 

COLORSTONE® SH είναι  μία συνθετικά ενισχυμένη γύψος κλάσεως  IV, για την κατασκευή

εκμαγείων με κολοβώματα, για γέφυρες και στεφάνες και για μερικές οδοντοστοιχίες.

COLORSTONE® SH έχει πολύ χαμηλή διαστολή πήξεως (<0,10%) 

COLORSTONE® SH ικανοποιεί υψηλές απαιτήσεις: μεγάλη σκληρότητα και συμπαγής μάζα,

δεν σπάει κατά το κόψιμο. Τα εκμαγεία έχουν γυαλιστερή επιφάνεια και δεν χαράζονται εύκολα.

Ιδιότητες:

Αναλογία ανάμιξης :  18 - 20ml απεσταγμένο νερό για 100 γρ. σκόνη

Χρόνος ανάμιξης : 60’’ με βάκουμ ή στο χέρι

Χρόνος επεξεργασίας : περίπου 9 λεπτά (ισχύει για θερμοκρασία 22 °C)

Χρόνος πήξης : 30 λεπτά (ισχύει για θερμοκρασία 22 °C)
(για υδροκολλοειδή και αλγινικά αποτυπώματα 60 λεπτά)

Διαστολή πήξης : < 0,10%

Αντοχή στην πίεση : >65 Ν/mm2

Σκληρότητα : >250 Ν/mm2

Χρώμα : Άσπρο, κίτρινο, βερυκοκί, πράσινο, ανοιχτό γκρι και γκρι

Συσκευασία : 5 kg κουβάς, 10kg κουβάς, 20kg κιβώτιο, 25kg σακί

Βάλτε πρώτα την ακριβή ποσότητα απεσταγμένου νερού και μετά προσθέστε σιγά - σιγά την
σκόνη και αφήστε τα να μουλιάσουν για 15 δευτερόλεπτα. Ανακατέψτε με το χέρι πολύ καλά
μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα και μετά για 60’’ σε κενό αέρα. Ο χρόνος επεξεργασίας
είναι 9 λεπτά (συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος ανάμιξης). Το αποτύπωμα θα πρέπει να είναι
καθαρό από αίματα και σάλια πριν ρίξτε την γύψο. Αφήστε το να πήξει στον πάγκο μακριά από
δονήσεις για περίπου 20 λεπτά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η κυριότερη αιτία αλλοίωσης της γύψου είναι η υγρασία. Η σωστή αποθήκευση είναι σημαντική: ΣΕ
ΣΤΕΓΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ.  Όταν δεν χρησιμοποιείται,  τα δοχεία πρέπει να είναι καλά
κλειστά. Μην την αποθηκεύετε σε συρτάρια ή παρόμοια μέρη. Για τον ίδιο λόγο δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται
μεγάλες ποσότητες για πολύ χρόνο.  Εφοδιασμός για 2 - 3 μήνες είναι λογικός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η πήξη της γύψου επηρεάζεται σοβαρά αν μολυνθεί από φωσφορικά υλικά (πυροχώματα). Γι’ αυτό
το λόγο συνιστάται η χρήση διαφορετικών μπολ. Ωστόσο εάν το μπολ έχει υπολείμματα γύψου και η χρήση τρίμερ με
νερό, μειώνουν τον χρόνο επεξεργασίας και πήξεως της γύψου.

  

                                                                       


