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Instruções de tratamento
1. Evitar contaminação das superfícies
O pó da fresagem das peças em bruto Ceramill Sintron leva a uma coloração azul da camada de oxidação dos componentes Argovent.
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Pequenos vestígios de descoloração são completamente inofensivos e não restringem o
funcionamento da estrutura de sinterização. No entanto, a forte contaminação regular,
por excessiva poluição de pó, leva à penetração na camada de oxidação e, por vezes, pode
distorcer os componentes Argovent.
A fim de evitar ou minimizar a contaminação superficial por sujidade e pó ou para
mantê-la o mais baixo possível, deve se evitar tocar nas coquilhas Argovent com os
dedos sujos e, portanto, se deve as luvas de algodão ou as pinças Argovent, fornecidas
com o aparelho, cada vez que o forno de sinterização for colocado em funcionamento.

x

Componentes contaminados podem ser limpos e secos, antes do processo de sinterização
com o jato de vapor, sempre que necessário.

2. Reduzir a rugosidade
Depois de vários ciclos de sinterização, a superfície dos componentes sinterizados se torna
áspera. Para reestabelecer as propriedades de deslizamento entre os componentes, as
superfícies dos componentes devem ser bem lixadas, de tempos em tempos, com uma lixa
de papel adequada.

! Para facilitar o manuseio, a lixa de papel fornecida deve
ser cortada em tiras de 5 cm.

!
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@ Em primeiro lugar, se deve lixar bem a superfície interior da retorta de gás protector.
# Da mesma forma, se deve lixar a superfície externa da coquilha de sinterização.
$ Em seguida, se deve processar a superfície interior
da coquilha de sinterização com lixa de papel.

% E, também, a superfície exterior capa de sinterização.
^ Após o tratamento da superfície, os componentes individuais devem ser
cuidadosamente soprados ou limpos com o aparelho de jato de vapor, para que
se possa formar novamente uma camada de óxido.
Jamais aplicar um puro jato de corindo de alumínio sobre as superfícies!

3. Queima de tratamento
A coquilha de sinterização lixada deve ser submetida a um
necessário processo de oxidação (sem pérolas de sinterização).
1) Manter o cilindro de gás de proteção fechado antes do início da queima de tratamento.
2) Seleccionar o programa 7 no Controller.
3) Iniciar o programa com o botão Start.
O processo de oxidação leva cerca de 5 horas.
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