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Zasady stosowania

Heliodur K grün jest gipsem wyprodukowanym na
bazie naturalnego kamienia gipsowego - Pó³hydratu
(CaSo4 x 1/2 H2O) w kolorze seledynowym. Jest
mieszank¹ gipsów o du¿ej zawartoœci gipsu alfa.

Je¿eli nie zaznaczono inaczej, obowi¹zuj¹ standardowe
metody testowania stosowane przez firmê Formula.
Celem uzyskania egzemplarza tekstu wymienionej
metody testowania prosimy o bezpoœrednie
skontaktowanie siê z przedstawicielem firmy.

Zakres stosowania
Gips ten jest stosowany w przemyœle ceramicznym jako
gips modelowy, do wykonywania orygina³ów oraz
form matek. Ma bardzo du¿¹ wytrzyma³oœæ, twardoœæ i
ma³¹ rozszerzalnoœæ liniow¹.

Dane techniczne
Podane poni¿ej dane nale¿y traktowaæ jako wartoœci
œrednie. Bli¿sze informacje przeka¿e przedstawiciel
firmy Formula.
• œrednica placka odlanego w pierœcieniu Vicata przy
stosunku wagowym gips/woda 100/50
18÷23cm
• standardowy czas odlewania przy stosunku
wagowym gips/woda 100/50
12÷16 min
Mo¿emy dostosowaæ powy¿sze parametry do ¿yczenia
odbiorców
Parametry wytrzyma³oœciowe przy stosunku wagowym
gips/woda 100/50
• wytrzyma³oœæ na zginanie
7,8 MN/m2
• wytrzyma³oœæ na œciskanie
24,5 MN/m2
• twardoœæ Brinella
70 MN/m2
• rozszerzalnoœæ liniowa
po 2 godz. przy stosunku
wagowym gips/woda 100/50
0,15%
• pozosta³oœæ na sicie 90 mm
max 4,0%
• pozosta³oœæ na sicie 200 mm
max 0,04%

W przypadku wymienionych wspó³czynników gipsowowodnych chodzi o wspó³czynniki stosowane przez
firmê Formula w zakresie standardowych metod
testowania. Istnieje mo¿liwoœæ, ¿e nie zgadzaj¹ siê one
ze wspó³czynnikami stosowanymi w praktyce.
Przewidziana do wykorzystania konsystencja gêstwy
gipsowej musi byæ odpowiednio dopasowana do
indywidualnych celów produkcyjnych, zw³aszcza w
przypadku zmian parametrów (twardoœci) wody
zarobowej.
Zmiany w zakresie wspó³czynnika gipsowo-wodnego
wywieraj¹ wp³yw na wydajnoœæ produkcji, a w
szczególnoœci na czas odlewania, wi¹zania i twardoœæ
gipsu.
Stosowany w praktyce wspó³czynnik gipsowo-wodny
wynosi miêdzy 1,82:1 oraz 2,00:1, przy czym proponuje
siê czas mieszania wahaj¹cy siê w granicach od oko³o 2
do 4 minut w zale¿noœci od objêtoœci przygotowywanej
gêstwy gipsowej.
Nie zaleca siê stosowania produktów gipsowych
przechowywanych na wolnej przestrzeni lub innych
okolicznoœciach, w których s¹ one nara¿one na
oddzia³ywanie warunków atmosferycznych lub na
wp³yw nadmiernej wilgotnoœci.
Przy sk³adowaniu w suchym pomieszczeniu produkt
posiada szeœciomiesiêczn¹ zdolnoœæ magazynowania
licz¹c od daty produkcji zamieszczonej na ka¿dym
worku.
Absorpcja wilgoci mo¿e doprowadziæ do zmiany
w³asnoœci fizycznych w³¹cznie ze zmniejszeniem siê
wytrzyma³oœci, a tak¿e do wyd³u¿enia czasu wi¹zania.
Celem zabezpieczenia produktu podczas jego
zu¿ywania nale¿y koniec otwartych lub naderwanych
worków starannie zagi¹æ w fa³dê i w ten sposób je
zamkn¹æ. Na ka¿dym worku jest podana data
produkcji. zapasy gipsu nale¿y zu¿ywaæ w sposób
rotacyjny, aby starszy materia³ zosta³ wykorzystany w
pierwszej kolejnoœci.
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