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Работа с продукта

В около 0,65 литра чиста вода се 
смесва 1 kg. Alabaster Extra и се 
разбърква с бъркалка до постигане 
на смес без бучки. При по-малки 
необходими количества Alabaster Extra 
се разбърква аналогично с мистрия до 
постигане на смес без бучки. 

Опаковка/ Съхранение
25/40 kg. торби 
да се съхраняват на сухо място върху 
дървени палети.
Срок на годност около 6 месеца.

Описание на продукта

Характеристики

■  Готова гипсова смес с фина зърнитост
■  Висока белота
■  Висока якост на натиск и удар
■  Контролирано свиване
■  Лесно изтегляне на гипсови профили.
■  За ръчна обработка
■  Начало на втвърдяването( отворено    
    време) 10 (+/- 2 ) минути.

Alabaster гипс за моделиране е 
висококачествена гипсова смес от 
селектирани суровини, предназначена за 
изтегляне и отливане на гипсови изделия 
както при занаятчийски приложения, 
художествени цели и работи по опазване 
на паметниците на културата, така и при 
упражняване на хоби, изграждане на 
модели и форми, в производството на 
санитарни и порцеланови изделия, както 
и в керамичната и фината керамична 
индустрия.
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Издание: юни/ 2017 г.

(EN 13279)
Насипно тегло:
Повърхностна твърдост:
Якост на опън при огъване:
Якост на натиск:
Обемно тегло:
Белота:
Начало на втвърдяване: / отворено време/
Край на втвърдяването: 

900 kg/m3

> 20,0 N/mm2

> 4,5 N/mm2

> 10 N/mm2

прибл. 1 100 kg/m3

> 80%
12 min. /+-3min./
след около 25min +- 5min

  

Технически данни

Разход на материал    Alabaster extra
Зърнитост mm
Разход  kg/m2

Смесен продукт вкл. водата
литра/ kg
литра/ торба

0,2 mm
в зависимост от приложението 
  
1,1
44,0
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