
 

 

کل دهی حرارتی،مطابق با نیاز شما به این است که با استفاده از روش شقابلیت های بسیار زیاد سطوح رویه ی استارون  یکی از 

در این فرآیند است. های مسطح و ایجاد منحنی ها  هفرایند گرمایش و خم کردن ورق شکل دهی حرارتی.شکال مختلفی در می آیندا

 درون فر صنعتی ای که مشخصا برای این هدف طراحی شده اند قرار میگیرند.293ºF ~347ºFمواد استارون در دمای بین 

، و سایر لوازم کل مجسمه، آثار هنری، مبلمان متفاوت و خالقبه مواد این اجازه را می دهد تا به شقابلیت شکل پذیری استارون 

 خانگی ای که در آنها اشکال و منحنی دیده میشود، در بیایند.

ری آماده سازی فر و بارگی. میطلبدطلوب دقیق است که تجربه و تمرین را برای رسیدن به نتیجه ی میک تکنیک  شکل دهی حرارتی

امت بسته به زخنگه داشتن مواد برای فرمگیری، حرارت و زمان درجه _می باشد  شکل دهی حرارتیاز حساس ترین مهارت ها در 

 تغییر میکند . ، و گروه رنگی محصوالت استارون

 

 

فر و اندازه ی قطعه ای که می خواهیم به آن شکل بدهیم بستگی دارد.  نوعدما و زمان قرار گرفتن مواد در فر تا حد بسیار زیادی به 

  در فر قرار دهید.را تمرینی ابتدا قطعه ای به بهترین دما و زمان نگهدداشتن،  می شود که برای دستیابیتوصیه ی اکید 

 .ضمانتی ارایه نمیکند استفاده قرار میگیرند هیچ گونه ورداتی که در فرایند حرارت دهی متجهیزمناسب بودن استارون در مورد 

و  Quarryگروه رنگ های منتهی شود. آنها عمل نکردن به توصیه های باال ممکن است به ترکیدن قطعات و شکاف برداشتن 

Tempes د. به سبب داشتن ویژگی های منحصر به فرد برای حرارت دهی مناسب نیستن  

 دهی حرارت که موادی سایر همچنین و شکل دهی حرارتی فرآیند در طول استارون ی رویه سطوح واکنش® Staron سامسونگ

واد با موفقیت حرارت دهی شدند و در یک ترکیب نهایی مزمانیکه  ،با این حال.نمیکند تضمین را است نشده انجام موفقیت با آنها

 گردند.سطوح رویه ی استارون میمشمول گارانتی سایر محصوالت گنجانده شدند 

 

 
 گروه رنگی

 
 توصیه شده حداقل شعاع

 
 دما و زمان توصیه شده

 
 زخامت

Solid, Sanded 1(  ”25 mm) 302℉(150℃ ) 
30~60 min   

1/4( ”6 mm) 

 
Aspen, Pebble 4(  ”102 mm) 

Solid, Sanded 3(  ”76mm) 302℉(150℃ ) 
45~80min   

1/2( ”12 mm) 

Aspen, Pebble 5(  ”127 mm) 


