NORI-VEST

Revestimento para refratário

USO LABORATORIAL

NORI-VEST
Revestimento para refratário
Características
Alta resistência - não sofre alteração dimensional nos
processos de queima.
Fácil remoção após os processos de queima da porcelana, reduzindo o risco de fraturas das peças.
Fácil escoamento, preenchendo todos os detalhes
da impressão.
Perfeito controle de expansão, proporcionando uma
perfeita adaptação.

Especificações
Proporção de mistura

6 ml / 30 g (1 pk = 30 g)

Tempo de trabalho

3 min a 20 °C

Resistência à compressão

24 MPa (após 1 hora)
48 MPa (após sinterização)

Instruções de uso
1. Use 6 ml do líquido que acompanha o produto para
cada pacote de 30 g de pó. Utilize espatulador a
vácuo por 40 segundos. O líquido deve ser medido
com precisão (6 ml), pois o volume utilizado na
mistura afeta a expansão.
2. Utilize antibolhas na impressão. Despeje o material
cuidadosamente com um vibrador para evitar bolhas.
3. Tempo de presa: uma hora, depois remova o modelo refratário da impressão.
O tempo de presa afeta o ajuste e a textura da superfície. NÃO remova o refratário antes de 1 hora.
4.Nori-Vest é um material que tem como base o fosfato. O gás criado pelo aquecimento afetará adversamente um forno de porcelana. Recomenda-se usar
um forno para anéis (fundição).

a) Sinterização em forno de anel
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b) Uso do conjunto do forno para anéis
e de porcelana
Primeiro use o forno de anel, depois use o forno
de porcelana

1ª fase - forno para anel
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2ª fase - forno de porcelana
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Componentes do Kit
Kit inicial
Pó: 30 g × 33 embalagens (990 g)
Líquido: 200 ml
Seringa: 1 pc.
Advertências / Precauções
1. A temperatura de desgaseificação afeta o ajuste da
restauração. Temperaturas inadequadas de desgaseificação também podem causar trincas na porcelana
durante a queima.
2. Material de impressão de silicone: o tipo de material de impressão afetará a adaptação. Utilize materiais de alta precisão.
3. Use apenas o líquido que acompanha o produto,
fornecido para misturar com o material.
4. O líquido deve ser medido com precisão. A mistura deverá ser realizada com um espatulador a vácuo.
5. Mantenha o líquido longe de temperaturas muito
baixas e luz solar direta.
6. Não inalar pó provenientes deste material.
7. Evite o contato com os olhos. Em caso de contato,
lave-os abundantemente com água corrente.
8. Use óculos de proteção.
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