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Οδηγίες περιποίησης για
1. Αποφυγή μόλυνσης επιφανειών
Η σκόνη φρεζαρίσματος των ακατέργαστων τεμαχίων Ceramill Sintron προκαλεί μπλε αποχρώσεις
στην οξειδωτική επίστρωση των στοιχείων Argovent.
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Ελάχιστα ίχνη αποχρώσεων δεν είναι βλαβερά και δεν περιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της
δομής σύντηξης. Όμως, τακτική ισχυρή μόλυνση από μαζική κονιορύπανση οδηγεί σε βαθιά
καψίματα της οξειδωτικής επίστρωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε στρέβλωση
των στοιχείων Argovent.
Για να αποφευχθεί, ή τουλάχιστο για να ελαχιστοποιηθεί, η μόλυνση από βρομιές και σκόνες θα
πρέπει να μην πιάνετε τα δοχεία Argovent με λερωμένα χέρια αλλά, κάθε φορά που θέτετε το
φούρνο σύντηξης σε λειτουργία, να χρησιμοποιείτε ή τα βαμβακερά γάντια που συμπαραδίνονται
ή τη λαβίδα Argovent.

x

Αν χρειαστεί, μπορείτε, πριν τη διαδικασία σύντηξης, να καθαρίσετε και να στεγνώνετε τυχόν
λερωμένα στοιχεία με ψεκασμό ατμού.

2. Μείωση της τραχύτητας
Η επιφάνεια των στοιχείων εκτραχύνεται μετά από μια σειρά κύκλων σύντηξης. Για να
επανέλθουν οι ολισθητικές ικανότητες μεταξύ των στοιχείων πρέπει από καιρό σε καιρό να τρίβετε
τις επιφάνειες των επί μέρους στοιχείων καλά με ένα κατάλληλο σμυριδόχαρτο.

! Για να μπορέσετε να εργαστείτε άνετα με το συμπαραδιδόμενο σμυριδόχαρτο θα πρέπει
να το κόβετε σε λωρίδες πλάτους 5 cm.

!
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@ Στην αρχή τρίψτε καλά την εσωτερική επιφάνεια του δοκιμαστικού σωλήνα αδρανούς αερίου.
# Το ίδιο και την εξωτερική επιφάνεια του δοχείου σύντηξης.
$ Στη συνέχεια επεξεργαστείτε την εσωτερική επιφάνεια του δοχείου σύντηξης
με το σμυριδόχαρτο.

% Επίσης και την εξωτερική επιφάνεια της καλύπτρας σύντηξης.
^ Μετά την επεξεργασία των επιφανειών πρέπει να καθαρίσετε τα μεμονωμένα στοιχεία
καλά με πεπιεσμένο αέρα ή με τη συσκευή ψεκασμού με ατμό. Έτσι σχηματίζετε πάλι ομαλά
η οξειδωτική επίστρωση.
Μην καθαρίσετε ποτέ τις επιφάνειες με ψεκασμό με καθαρό κορούνδιο του αλουμινίου!

3. Ψήσιμο συντήρησης
Το λειασμένο δοχείο σύντηξης πρέπει να περάσει από μια απαραίτητη διαδικασία οξείδωσης
(χωρίς χάντρες σύντηξης).
1) Πριν το ξεκίνημα του ψησίματος συντήρησης η φιάλη αργού αερίου πρέπει είναι κλεισμένη.
2) Επιλέξτε στον Controller το πρόγραμμα 7.
3) Ξεκινήστε το πρόγραμμα με το πλήκτρο εκκίνησης.
Η διαδικασία οξείδωσης διαρκεί περίπου 5 h.
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