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Instrukcja pielęgnacji komory
1. Unikanie zanieczyszczenia powierzchni
Pył powstający przy frezowaniu bloczków Ceramill Sintron może spowodować błękitne
przebarwienia warstwy tlenkowej poszczególnych elementów komory Argovent.
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Niewielkie przebarwienia nie stanowią absolutnie żadnego problemu i nie ograniczają
funkcjonowania podbudowy. Regularne silne kontaminacje spowodowane silnym zanieczyszczeniem
pyłem mogą jednak spowodować uszkodzenie w warstwy tlenku (wtop) i zniekształcenie elementów składowych Argovent.
Aby uniknąć zanieczyszczenia powierzchni brudem i pyłem względnie zredukować je do
minimum, należy unikać dotykania miseczek synteryzacyjnych Argovent brudnymi palcami.
Podczas uruchamiania pieca synteryzacyjnego należy zawsze stosować załączone w dostawie
rękawiczki bawełniane lub szczypce Argovent.
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W razie potrzeby zabrudzone elementy można jeszcze przed przystąpieniem do procesu spiekania
oczyścić przy użyciu urządzenia do czyszczenia parą wodną, a następnie osuszyć.

2. Zmniejszanie szorstkości powierzchni
Po kilku cyklach wypalania powierzchnia poszczególnych elementów uzyskuje charakterystyczną
fakturę. Aby przywrócić właściwości ślizgowe komponentów, należy od czasu do czasu przetrzeć
ich powierzchnie papierem ściernym.

! W celu ułatwienia sobie pracy załączony w dostawie papier ścierny należy pociąć na
paski o szerokości 5 cm.
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Dokładnie wytrzeć wewnętrzną stronę retorty gazu ochronnego.
Podobnie postąpić z zewnętrzną stroną miseczki do synteryzacji.
Na zakończenie oczyścić wewnętrzną stronę miseczki za pomocą papieru ściernego.
Podobnie postąpić z zewnętrzną stroną miseczki do synteryzacji.

^ Po obróbce powierzchni poszczególnych elementów, należy je dokładnie oczyścić
strumieniem sprężonego powietrza lub przy użyciu urządzenia do czyszczenia parą wodną. 		
Dzięki temu może bez problemów dojść do wytworzenia warstwy tlenkowej.
Powierzchni nie wolno w żadnym wypadku czyścić czystym tlenkiem aluminium!

3. Wypalanie pielęgnacyjne
Oszlifowaną miseczkę synteryzacyjną należy poddać niezbędnemu procesowi utleniania
(bez użycia kulek synteryzacyjnych).
1) Przed przystąpieniem do wypalania pielęgnacyjnego należy dokładnie
zamknąć butlę z gazem ochronnym.
2) Wybrać program 7 na sterowniku.
3) Uruchomić program za pomocą przycisku Start.
Proces utleniania trwa ok. 5 godzin.
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