FOREMKI DO ODLEWANIA FIGUREK

,
PRODUCENT:
Firma Prywatna “SZYMON” 43-470 Istebna 1199
tel.fax 33 / 855 62 23

Foremki wykonane są z miękkiego tworzywa PET,
są produktem bezpiecznym i nie zagrażającym zdrowiu.

,
Należy zwrócic uwagę na zasadę, im gęstsza masa
zalewowa,tym trudniej masa dociera do drobnych elementów
formy.

Foremki jako produkt nie posiadają atestu spożywczego
ale wykonane są z folii posiadającej atest spożywczy i
nie stanowią zagrożenia nawet dla dzieci.

,
3. Aby nie powstały nadlewy formę trzeba zalac około
1 milimetra poniżej krawędzi formy i odczekac ok..30 min.

Foremki nadają się do, odlewania różnych materiałów,
,
należy jednak zwrócic uwagę aby nie zalewac formy
O
materiałami o temperaturze powyżej 60 C a temperatura
,
O
poniżej 0 C zmniejsza plastycznośc formy.
,
Ze względu na dużą ilośc wyrobów,foremki zostały
podzielone na grupy tematyczne oznaczone następującymi
symbolami:
- F1 - Religia
- F2 - Anioły,Amory,Elfy
- F3 - Święta Bożego Narodzenia
- F4 - Ryby i zwierzęta morskie
- F5 - Kwiaty,zdobienia i ramki
- F6 - Święta Wielkanocne
- F7 - Zwierzęta i Ptaki
- F8 - Domy i Budowle
- F9 - Samochody i Pojazdy
- F10 - Postacie ludzkie
ZALEWANIE FORMY:

ROZFORMOWANIE
,
,
Aby oddzielic formę od odlewu należy delikatnie rozchylic
boki formy tak żeby pomiędzy formę i odlew dostało się
powietrze,po chwili delikatnie odchylając boki formy, lub
delikatnie pukając w formę odlew powinien odzielic się
od formy.

FORMA NADAJE SIĘ DO
WIELOKROTNEGO UŻYTKU
WYKOŃCZENIE FIGUREK
,
1. Niektóre figurki posiadają stopki i mogą służyc jako
figurki stojące,ale ze względów odlewniczych stopki
zostały wyprofilowane pod niewielkim skosem i po odlaniu
,
,
figurki chcąc ją użyc jako stojącą należy zlikwidowac skos
pilnikiem lub grubym papierem ściernym

2. Jeżeli przy wykonaniu odlewu wystąpiły jakieś nadlewy
,
można je spiłowac małym okrągłym pilnikiem a zatkane
,
,
1. Przed zalaniem formy należy ją wypoziomowac,najlepiej
gipsem bruzdy pilnika oczyścic szczotką drucianą.
,
,
,
umieścić foremkę na suchym piasku,tak aby foremka była
podparta na piasku w co najmniej czterech punktach.
3. Po odlaniu i oczyszczeniu figurki nadają się do
,
,
2.Gęstośc masy zalewowej należy dobrac indywidualnie,
malowania dowolnymi farbami według własnej
,
w przypadku gipsu budowlanego jest to gęstośc śmietany.
inwencji.

