
Πυρόχωμα για πρεσαριστή πορσελάνη



 

Οδηγίες Χρήσεως

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ:

Μετά  την  ανασύσταση  του  κολοβώματος,  σημειώστε  τα  όρια  της  παρασκευής(εικ.).
Απλώστε και πολυμερίστε ένα φωτοπολυμεριζόμενο σκληρυντικό κολοβωμάτων (Fegura®

Hardener, κωδ.6053) ή ένα κανονικό σκληρυντικό (εικ.).
Απλώστε  ένα βερνίκι  (Fegura®  Spacer,  κωδ.  6055)  για  1 –  3  φορές (1 φορά:  στρώμα

πάχους 10 µm – 3 φορές: στρώμα πάχους 30 µm) (εικ.). Βάλτε διαχωριστικό και ξεκινήστε
το μοντελάρισμα. Μην απλώστε το βερνίκι κυκλικά στην περιοχή 1 – 2  mm πάνω από την
άκρη της παρασκευής.
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ΚΕΡΩΜΑ
Η αποκατάσταση κερώνεται πλήρως ανατομικά. Εάν η στεφάνη θα γίνει με την τεχνική του
χτισίματος μετά το πρεσάρισμα, ελαττώστε το πάχος (0,8mm ελάχιστο πάχος).

Χρησιμοποιήστε  μόνο  τα  ειδικά  κεριά  για  πρεσαριστή  πορσελάνη  τα  οποία  καίγονται
εντελώς. Συστήνουμε τα κεριά CreaF της  Feguramed:
                                          

Κωδικός 3400 - χρώμα δοντιού
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ΑΓΩΓΟΙ
Οι κέρινοι αγωγοί διαμέτρου Ø 3-3,5 mm πρέπει να έχουν 
μήκος 5-6 mm  και να μην λεπταίνουν μπροστά στα 
αντικείμενα. Κολλήστε τα με γωνία 50 – 70° μοιρών και σε 
κεντρική θέση μέσα στο μούφλο.
Η απόσταση μεταξύ των αντικειμένων πρέπει να είναι 3 mm.

Σημείωση:
Μέγιστο βάρος κεριού  0,6 g για 1 παστίλια.
Μέγιστο βάρος κεριού 1,4 g για 2 παστίλιες.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΦΛΩΝ
Συστήνουμε το σύστημα μούφλων της Feguramed:

Μούφλο των 100 g για 1 παστίλια    (κωδ. No. 2000 100)
Μούφλο των 200 g για 2 παστίλιες   (κωδ. No. 2000 200)

Πριν την επένδυση ψεκάστε τα μούφλα με το ειδικό 
διαχωριστικό (UC-Trenn κωδ. No. 9001) από απόσταση 
30cm από το κέντρο του μούφλου.
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Συστήνουμε το δικό μας ειδικό πυυρόχωμα για πρεσαριστά
CS High-Speed Investment (κωδ. No. 3070).

Γεμίστε το μούφλο με πυρόχωμαl – όπως και στα 
μεταλλοκεραμικά – μέχρι να φθάσει στο πρώτο σημάδι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για συνεχή σταθερή ποιότητα – ανεξάρτητα από την εποχή – συστήνουμε την αποθήκευση σκόνης
και υγρού (συμπυκνωμένου και απεσταγμένου),– κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και του μπολ –
σε θερμοθάλαμο στους 22°C.
Διαθέσιμα μεγέθη:

360 λίτρα περιεχόμενο, κωδ. No.: 2320
180 λίτρα περιεχόμενο, κωδ. No.: 2321

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΥΦΛΟ
Πιέστε το καπάκι πάνω στο μούφλο μέχρι να ξεχειλίσει η 
περίσσια ποσότητα. Μετά την πήξη, βγάλτε το καπάκι και την
βάση και με προσοχή ξεμουφλάρετε το πυρόχωμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Ειδικό διαχωριστικό UC-Trenn, κωδ. No. 9001, μην   

χρησιμοποιήστε     βαζελίνη
- Χρόνος πήξης του πυροχώματος: 30 λεπτά σε θερμοκρασία

δωματίου (22 °C)
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ΛΕΙΑΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΦΛΟΥ

Η βάση του μούφλου πρέπει να είναι τελείως επίπεδη, για να 
μπορεί να στέκεται σε όρθια θέση μέσα στον φούρνο 
πρεσαρίσματος.

Εάν είναι απαραίτητο στρογγυλέψτε τις γωνίες. 
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ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
Συνεχίστε σύμφωνα με τις οδηγίες του πυροχώματος
 CS High-Speed.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
- Τοποθετήστε το μούφλο πάνω σε μία σχάρα!
- Να προθερμαίνετε πάντοτε τα κεραμικά έμβολα στον 

φούρνο
- Τα έμβολα από πυρόχωμα και οι παστίλιες δεν χρειάζονται 

προθέρμανση
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΤΙΛΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΟΥΦΛΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην προθερμαίνετε τις παστίλιες!

Σύστημα μούφλων 100 g για 1 παστίλια (Κωδ. No. 2000 100)
Σύστημα μούφλων 200 g για 2 παστίλιες (Κωδ.No. 2000 200)
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΙΕΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
- Να προθερμαίνετε πάντοτε τα κεραμικά έμβολα στον 

φούρνο
- Τα έμβολα από πυρόχωμα και οι παστίλιες δεν χρειάζονται  

προθέρμανση 
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ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του φούρνου και 
τις πορσελάνης.
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ΣΗΜΑΔΕΨΤΕ ΤΟ ΜΟΥΦΛΟ

Σημαδέψτε το μήκος του εμβόλου πάνω στο μούφλο. 
12

ΚΟΨΤΕ ΤΟ ΜΟΥΦΛΟ

Κόψτε το μούφλο πάνω στο σημάδι με ένα κατάλληλο δίσκο.
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ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΜΟΥΦΛΟ

Με προσοχή αποχωρίστε τα δύο κομμάτια.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΧΩΜΑΤΟΣ

Χτυπήστε στην αμμοβολή με οξείδια του Αλουμινίου 
(50 m, Κωδ. No. 7046) με πίεση 1,2 – 2 bar, και μετά τελικό 
χτύπημα με υαλλοτρίματα Perlaglass (40-70 m, Κωδ. No. 
7011) με πίεση 0,9 – 1,5 bar.
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Κατ’ όπιν προσεκτικά καθαρίστε τα αντικείμενα με 
υαλλοτρίμμτα Perlaglass (40-70 m, Κωδ. No. 7011) με 
πίεση 0,9 – 1,5 bar. (μην χρησιμοποιείτε οξείδια αλουμινίου!)
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ΚΟΨΙΜΟ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Κόψτε τους αγωγούς με τον κατάλληλο δίσκο.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τα πρεσαριστά αντικείμενα προσεκτικά τοποθετούνται πάνω 
στο κολόβωμα. Ελέγξτε τις πρόωρες επαφές με το κατάλληλο
υλικό. Συστήνουμε:

Contactspray κόκκινο (Κωδ. No. 2311)   ή
Contactspray πράσινο (Κωδ. No. 2312)   ή
Contact Marker μπλε (Κωδ. No. 2313) μπουκάλι με 
πινέλο
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