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ICK - ΠΥΡΟΧΩΜΑ ΓΙΑ INLAY & ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΑ
Σκληρό και σταθερό πυρόχωμα για ολοκεραμικά

 

Το  ICK είναι  ένας νέος τύπος φωσφορικού,  πυράντοχου πυροχώματος,  ειδικά σχεδιασμένο για ολοκεραμικά,
συμβατό με όλες τις πορσελάνες.
Το  ICK δείχνει τα πλεονεκτήματά του προσφέροντας υψηλή σταθερότητα στις διαστάσεις του ακόμα και μετά
από αλλεπάλληλα  ψησίματα της πορσελάνης. 

Ιδιότητες και πλεονεκτήματα
 Σταθερότητα στις διαστάσεις ακόμα και μετά από πολλά ψησίματα
 Η καμπύλη της  θερμικής διαστολής του είναι ίδια με αυτή της πορσελάνης
 Λόγω της ίδιας θερμικής διαστολής με αυτήν της πορσελάνης, έχει πολύ καλή επαφή και σαν αποτέλεσμα δεν

ξεκολλάει από αυτήν πρόωρα κατά την διάρκεια του ψησίματος της
 Γυαλιστερή επιφάνεια = καθαρή εσωτερική επιφάνεια της πορσελάνης
 Η σταθερότητα των διαστάσεων εγγυάται πολύ καλή εφαρμογή του ολοκεραμικού

Φυσικές ιδιότητες
Αναλογία ανάμιξης σκόνης / υγρού 30γρ : 6ml
Χρόνος πήξης 7 λεπτά
Σκληρότητα (μετά το ψήσιμο) 600kg / cm2

Διαστολή πήξης με 100% υγρό συμπυκνωμένο 0,2 - 0,3% μετά το ψήσιμο
Θερμική διαστολή 0,87 - 0,88%
Συντελεστής θερμικής διαστολής  WAK 20 - 600C 14,1 x 10-6 x K-1

Οδηγίες χρήσεως
1. Προετοιμασία του αρχικού κολοβώματος για ντουμπλάρισμα
2. Ντουμπλάρισμα με μαλακή ημιδιαφανής σιλικόνη (Fegura-Sil-Translucent 1 : 1) σκληρότητα  Shore A 12 -

14
3. Ανάμιξη

Η αναλογία ανάμιξης είναι 30γρ σκόνης με 6ml υγρό. Προσοχή στο σωστό μέτρημα σκόνη και υγρού για να 
μην αλλάξουν οι φυσικές ιδιότητες. Ανάμιξη 1 λεπτό με βάκουμ.

4. Επένδυση της φόρμας σιλικόνης
Πριν την επένδυση, ψεκασμός της φόρμας με κάποιο σπρέι μείωσης επιφανειακής τάσης π.χ. Contact V 70 (η 
φόρμα  να  ψεκάζεται  1  λεπτό  πριν  την  επένδυση  και  να  στεγνώνεται  με  αέρα)  για  κολοβώματα  χωρίς

φυσαλίδες. Χύστε αμέσως το αναμεμιγμένο υλικό στην φόρμα.

5. Πήξη
Αφήστε το για 1 ώρα πριν βγει από την φόρμα..
Προσοχή: Η πρόωρη απομάκρυνση από την φόρμα επιδρά αρνητικά στην σκληρότητα και στις διαστάσεις του 
κολοβώματος.

6. Ξήρανση - προθέρμανση στον φούρνο αποκήρωσης
Στεγνώστε το κολόβωμα μπροστά στο θάλαμο ενός φούρνου αποκήρωσης, για να αποφευχθούν σπασίματα.  
Η απότομη θέρμανση του κολοβώματος εμποδίζει την πλήρη διαφυγή των αερίων του. Μετά την ξήρανση και 
προθέρμανση, τοποθετήστε το κολόβωμα στον φούρνο αποκήρωσης στους 700C.

7. Θερμική επεξεργασία στον φούρνο πορσελάνης
Για μεγαλύτερα κολοβώματα ο χρόνος παραμονής στην τελική θερμοκρασία πρέπει να αυξάνεται κατά 3 
- 5 λεπτά. Τοποθετήστε το κολόβωμα στον φούρνο πορσελάνης στους 700C και με άνοδο θερμοκρασίας 50 
έως 60C / λεπτό μέχρι τους 1050C. Παραμονή χωρίς βάκουμ περίπου 5 λεπτά. Αφήστε το να κρυώσει σε  
θερμοκρασία  δωματίου.  Θεωρητικά  η  θερμική επεξεργασία  του  πυροχώματος  μπορεί  να γίνει  μόνο στον  
φούρνο  πορσελάνης,  αλλά  τα  φωσφορικά  πυροχώματα  βγάζουν  αέρια  τα  οποία  φεύγουν  στον  φούρνο  
αποκήρωσης.  Έτσι  η  ξήρανση  και  προθέρμανση  του  κολοβώματος  στον  φούρνο  αποκήρωσης  είναι  
αναπόφευκτη. ΣΗΜΑΔΕΨΤΕ ΤΑ  ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΜΟΛΥΒΙ.
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Προσοχή:
1. Σε περίπτωση που το υγρό έρθει σε επαφή με γύψο, αλάτι και άλλα υλικά, ή σε θερμοκρασία κάτω από 0C, να

μην χρησιμοποιηθεί.
2. Μην εκθέσετε για πολύ ώρα σκόνη και υγρό κάτω από τον ήλιο. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου

περίπου 20 - 23C και σε καμία περίπτωση κάτω από 0C.

Γενικά:
Όλα τα ψησίματα χωρίς αργό κρύωμα.
Πριν  την  τοποθέτηση  της  κεραμικής  μάζας  βουτήξτε  το  κολόβωμα  σε  νερό  (εκτός  από  το  ψήσιμο
γυαλίσματος). 
Αποθηκεύστε το  ICK σκόνη και υγρό σε θερμοθάλαμο (σταθερά 22C). Μπορείτε να προμηθευτείτε έναν
κατάλληλο θερμοθάλαμο από εμάς.

Συσκευασία:
Κουτί με 33 φακελάκια x 30γρ σκόνη.
Μπουκάλι με 250ml υγρό.

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ ανταποκρίνονται στην δικιά μας εμπειρία. Γι’ αυτόν
το λόγο αλλαγές σύμφωνα με την εμπειρία του καθενός είναι δυνατόν να γίνουν.
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