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Instrucţiuni de întreţinere
1. Evitarea contaminării suprafeţelor
Praful rezultat în urma frezării blancurilor Ceramill Sintron determină colorarea în albastru a
stratului de oxidare al componentelor Argovent.
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Micile urme de culoare albastră sunt cu totul inofensive şi nu limitează modul de funcţionare al
structurii de sinterizare. Totuşi contaminarea puternică regulată cu impurităţi prin acumulări
masive de praf duce la arsuri în stratul de oxidare şi poate deforma componentele Argovent.
Pentru a evita contaminarea superficială cu murdărie şi praf respectiv pentru a o menţine cât mai
redusă posibil, ar trebui evitată atingerea cu degetele murdare a platourilor Argovent şi de aceea,
la fiecare punere în funcţiune a cuptorului de sinterizare se folosesc mănuşile de bumbac alăturate
sau cleştele Argovent.
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Dacă este necesar, înaintea procesului de sinterizare, componentele murdare pot fi curăţate şi
uscate cu un aparat de curăţat cu abur.

2. Reducerea rugozităţii
După mai multe cicluri de sinterizare suprafaţa componentelor devine rugoasă. Pentru a
restabili calităţile antifricţiune, de alunecare una într-alta a componentelor, suprafeţele acestora
trebuie frecate temeinic cu hârtie abrazivă.

! Pentru o manevrare mai uşoară, tăiaţi hârtia abrazivă din setul
de livrare în fâşii late de 5 cm.
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Apoi frecaţi temeinic suprafaţa interioară a retortei cu gaz inert.
La fel şi suprafaţa exterioară a platoului de sinterizare.
După aceea, prelucraţi cu hârtie abrazivă suprafaţa interioară a platoului de sinterizare.
La fel şi suprafaţa exterioară a carcasei de sinterizare.

^ După tratamentul de suprafaţă, fiecare componentă în parte trebuie suflată
temeinic sau curăţată cu aparatul de curăţat cu abur, pentru a permite din nou
formarea neobstrucţionată a unui strat de oxid.
Nu sablaţi în niciun caz suprafeţele cu corindon (oxid de aluminiu) pur!

3. Ardere de întreţinere
Platoul de sinterizare şlefuit trebuie supus unui proces
necesar de oxidare (fără perle de sinterizare).
1) Ţineţi închisă butelia cu gaz inert înainte de începerea arderii de întreţinere.
2) Selectaţi programul 7 la controler.
3) Porniţi programul cu tasta Start.
Procesul de oxidare durează aprox. 5 h.
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