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FIRE PINK – Wosk w kawałkach – Fire&Frost 

KARTA TECHNICZNA

Opis

 
Cechy 

 
Specyfikacja techniczna

 

     Przepływ      Elastyczność                               Skurcz      Pamieć Czytelność Czas krzepnięcia Typ

  Wysoki                                      Średnia/Wysoka                     Umiarkowana    Umiarkowany                                    Umiarkowany    Drobiny 

- Przygotuj wosk i włóż go do wtryskiwacza woskowego 
- Poczekaj, aż wtryskiwacz rozpuści wosk, a urządzenie do sprężania będzie gotowe
-         Wtryskiwać wosk bezpośrednio wewnątrz formy  
- Poczekaj, aż wosk w formie ostygnie  
- Otwórz formę i delikatnie wyjmij odtworzony obiektu 

 
Przejście od stanu półstałego do ciekłego     67,2 °C 
Temperatura zalania/odlewania [eng. casting]      67,8 °C 
Temperatura chłodzenia                                     61,7 °C 
Lepkość        355 +/-30 cps 
Popiół (IPCS02)       0-.015% 
Ciśnienie i zalecana temperatura wtrysku   0,41-0,76 bar/ 68-74°C 
Kolor         Różowy 
 

Właściwe 
użytkowanie

Wysokiej jakości wosk wtryskowy, odpowiedni do odtwarzania bardzo szczegółowych 
modeli,  które  wymagają  zarówno  odporności,  jak  i  elastyczności dla bardziej 
delikatnych  wzorów  filigranowych.  Wosk  ten  oferuje  wyjątkową równowagę 
pomiędzy  jego  cechami  z  odpowiednim  stopniem  plastyczności  w  celu  łatwego 
usunięcia  formy,  unikając  uszkodzenia  przedmiotu.  Fire  Pink  posiada  doskonałe 
właściwości  wtrysku,  dobry  przepływ,  niski  skurcz, wyjątkowe wykończenie 
powierzchni  i  reprodukcję  najmniejszych  detali.  Oferuje maksymalny poziom 
twardości  przy  niskiej  zawartości  popiołu.  Fire  Pink  jest  zalecany  do  odlewania 
metodą  traconego  wosku  modeli  z  kamieniami.
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- 903051 – <FIRE & FROST> FIRE PINK INJECTION WAX IN DROPS Package 2,270 Kg 

 

- 903052 - <FIRE & FROST> FIRE DURA GREEN INJECTION WAX IN DROPS Package 2,270 Kg 
- 903053 - <FIRE & FROST> FROST RED INJECTION WAX IN DROPS Package 2,270 Kg 
- 903054 - <FIRE & FROST> FIRE FLEX BLUE INJECTION WAX IN DROPS Package 2,270 Kg 

Uwagi dotyczące utylizacji

W miarę możliwości należy poddać recyklingowi. Pozostałości materiału należy wysłać do autoryzowanego punktu 
utylizacji lub do spalarni o kontrolowanych warunkach. Postępować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. 

Dostępne opakowania

Altenatywne produkty


