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ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΕΝΑ ΤΕΛΕΙΟ ΕΚΜΑΓΕΙΟ.

 

Εύκολη κοπή του εκμαγείου ακόμα
και την επόμενη ημέρα:
Αμέσως μετά την κατασκευή του εκμαγείου
αποθηκεύστε το σε αεροστεγές πλαστικό κουτί.
Το εκμαγείο δεν θα σκληρύνει και ο δίσκος
κοπής δεν θα θαμπώσει πρόωρα.

Τα σκαφίδια model tray μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μέχρι 5 φορές
Για λόγους ακριβείας πρέπει να αντικθίστανται
μετά από αυτήν την χρή́ση.

 

Ευθυγράμμιση 
Ευθυγραμμίστε το αποτύπωμα με τα σημάδια
του εξαρτήματος κατασκευής εκμαγείου.

Η σωστή θέση του αποτυπώματος εγγυάται
ένα αισθητικό εκμαγείο με εύκολους
χειρισμούς 

Κόψτε τις εξωτερικές πλευρές του
αποτυπώματος, ώστε να είναι
ισοϋψείς.   

Σημειώστε την μέση γραμμή της
ακρολοφίας στο αποτύπωμα.   

Στερεώστε το αποτύπωμα στην
συγκολλητική πλαστελίνη  του
εξαρτήματος κατασκευής εκμαγείου
και ευθυγραμμίστε το με τα
σημάδια, σε οριζόντια θέση.

Κλείστε το εξάρτημα κατασκευής
εκμαγείου και ελέγξτε την εφαρμογή.

Επένδυση με γύψο 
Ευθυγραμμίστε το αποτύπωμα με τα σημάδια
του εξαρτήματος κατασκευής εκμαγείου.

Η σωστή θέση του αποτυπώματος εγγυάται
ένα αισθητικό εκμαγείο με εύκολους
χειρισμούς 

Βγάλτε από το εξάρτημα κατασκευής
εκμαγείου το σκαφίδιο. Ανακατέψτε
γύψο κλάσης 4 σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή και ρίξτε
την στο αποτύπωμα .   

Στην συνέχεια ρίξτε γύψο στο
σκαφίδιο και επανατοθετήστε το
στο εξάρτημα κατασκευής
εκμαγείου.   

Κλείστε το εξάρτημα πριν την πήξη
της γύψου. Το αποτύπωμα είναι
αυτομάτως προς τα κάτω με
αποτέλεσμα τα στοιχεία της γύψου
να καθιζάνουν στα κολοβώματα.   

Αμέσως μετά κλείστε το εξάρτημα
κατασκευής εκμαγείου και
σκουπίστε την περίσσια γύψο με
βρεγμένο δάκτυλο.

Ξεμουφλάρισμα 
Μετά από 90 λεπτά το τελειωμένο εκμαγείο
μπορεί να βγει από το σκαφίδιο.

Κανένα άλλο επιπλέον στάδιο
επεξεργασίας δεν είναι απαραίτητο όπως
σε άλλα συστήματα. 

Μετά από 30 λεπτά από την ανάμιξη
της γύψου, βγάλτε μόνο το
αποτύπωμα από το εκμαγείο. Η
ανάρτηση στον αρθρωτήρα μπορεί
να γίνει τώρα .   

Μετά από 60 λεπτά βγάλτε τα
στεφάνια.    

Με μία στρογγύλη φρέζα
δημιουργήστε μία τρύπα περίπου
5mm, στον πάτο του σκαφιδίου.    

Με χρήση πεπιεσμένου αέρα 6 bar,
φυσήξτε στην τρύπα. Με ένα σφυρί,
χτυπήστε ελαφρώς το σκαφίδιο για
να βγει το εκμαγείο από το
σκαφίδιο.    

Κοπή 
Κόψτε τα κολοβώματα χωρίς τον περιορισμό
καρφιδών.

Τα εκμαγεία του συστ΄́ηματος model tray,
μπορούν να έχουν πολύ λεπτά αλλά
σταθερά κολοβώματα. 

Κόψτε τα κολοβώματα χειροκίνητα
ή με την βοήθεια του μηχανήματος
κοπής .   

Με ένα ίσιο κατσαβίδι σπρώξτε
προς τα έξω τα κομμένα
κολοβώματα.   

Τροχίστε ελαφρώς 1mm το σημείο
που έσπασε το κολόβωμα.
Σκουπίστε και καθαρίστε τις
ραβδώσεις του κολοβώματος.   

Τοποθετήστε το κυρίως τμήμα του
εκμαγείου στο σκαφίδιο, χτυπήστε
το ελαφρώς στον πάγκο για να
εδράσει καλύτερα και μετά
τοποθετήστε τα κολοβώματα. Στην
συνέχεια ασφαλίστε το με τα
στεφάνια.   

Έτοιμο!

ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
και για ψηφιακή εργασία.
Στεφάνες & γέφυρες - Εμφυτεύματα - Μισά αποτυπώματα 

 


