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Onderhoudshandleiding
1. Voorkoming van contaminatie oppervlakken
Het freesstof van Ceramill Sintron ruwe vormen leidt tot blauwe verkleuringen van de
oxidatielaag van Argovent-componenten.

√

Geringe sporen van verkleuringen kunnen geen kwaad en beperken de functiewijze van
de sinteropbouw niet. Regelmatige ernstige contaminatie door hevige stofverontreiniging
leidt echter tot inbranden van de oxidatielaag en kan de Argovent-componenten soms
doen kromtrekken.
Om een oppervlakkige contaminatie door vuil en stof te voorkomen resp. zo gering
mogelijk te houden, moet aanraken van de Argovent-schalen met vuile vingers worden
voorkomen. Daarom moeten bij elke ingebruikneming van de sinteroven de meegeleverde
katoenen handschoenen of de Argovent-tang worden gebruikt.
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Vervuilde componenten kunnen indien nodig voor het sinteren met de stoomspuit
gereinigd en gedroogd worden.

2. Ruwheid verminderen
Na een aantal sintercycli wordt het oppervlak van de componenten ruw. Om de glijeigenschappen van de componenten te herstellen, moeten de oppervlakken van de componenten van tijd tot tijd met geschikt schuurpapier grondig worden schoongewreven.

! Het meegeleverde schuurpapier in 5 cm brede stroken knippen
om het gemakkelijker te kunnen gebruiken.
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Eerst de binnenzijde van het beschermgasretort grondig schoonwrijven.
Ook de buitenkant van de sinterschaal.
Vervolgens de binnenkant van de sinterschaal met het schuurpapier bewerken.
Een ook de buitenkant van de sinterkap.

^ Na de oppervlaktebehandeling moeten de afzonderlijke componenten
grondig afgeblazen of met de stoomspuit gereinigd worden, zodat zich weer
een storingsvrije oxidelaag kan vormen.
Oppervlakken in geen geval met zuiver aluminiumkorund afstralen!  

3. Onderhoudsbrand
De afgeslepen sinterschaal moet aan een noodzakelijk
oxidatieproces worden onderworpen (zonder sinterparels).
1) Beschermgasfles voor het starten van de onderhoudsbrand gesloten houden.
2) Op de controller programma 7 kiezen.
3) Het programma met de starttoets starten.
Het oxidatieproces duurt ca. 5 uur.
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