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lay:art Placa de mistura 

 PORTUGUÊS

Parabéns por adquirir “lay:art”, o moderno sistema de godês da Renfert de alta quali-
dade para mistura de cerâmica.

1. Descrição
O sistema é composto por um recipiente de plástico com tampa de alta qualidade e uma 
placa de sua escolha para a mistura da cerâmica.

1.1 Módulos e elementos funcionais
1 Bandeja
2 Tampa
3 Placa de mistura

5 4 x Pés de apoio
6 4 x Batoques de apoio  

7 Caneta marcador não  
permanente

2. Uso do recipiente
De acordo com a placa de mistura esco-
lhida por você, é fornecido um recipiente 
grande com compartimento para utensílios 
ou um recipiente pequeno.
A tampa pode ser facilmente removida da 
bandeja do recipiente a um ângulo de 90°.
Aplique uma leve pressão contra a bandeja 
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O ponto de encaixe que mantém a tampa  
 

a um ângulo de aprox. 115°.
 Atenção:  

Se o ponto de encaixe for  
ultrapassado, a dobradiça poderá ser  

 115°

Fig. 3

3. Folha de anotações

-
cida. 
A folha pode ser removida da tampa para ano-

 
da folha. 
Para recolocar a folha, prenda-a por trás dos 

 
na tampa. 

 

4. Preparação para o uso
Após retirar da embalagem, limpe com rápido um jato de ar.
Coloque a placa de mistura na bandeja do recipiente.
Encha a bandeja apenas com água destilada, através das aberturas laterais. O uso 

mistura.
Assim que a sua superfície estiver uniformemente úmida, a placa estará pronta para o 
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6. Limpeza e manutenção
Para manter a qualidade da placa de mistura, você deve limpá-la regularmente.
Utilize jato de vapor para a limpeza da placa de mistura, ou escove-a com água destila-
da.

e enxágue abundantemente com água corrente.

superfície da tampa de plástico. 

em razão do acúmulo de poeira do ambiente e impurezas da água. Além disso, podem 
acumular-se na superfície resíduos de stains das massas de cerâmica. Realizando a 

Retire a placa de mistura do recipiente e remova completamente os restos de cerâ-
mica da placa. Deixe a placa de mistura secar por cerca de 3 -4 horas. Coloque a 

(No.1919-000) 

5. Utilização
Manipulação com
Coloque a quantidade desejada de pó de cerâmica na superfície da placa de mistura. 
Misture imediatamente a cerâmica adicionando o líquido de mistura ao pó até atingir o 

Manipulação sem
Coloque a quantidade desejada de pó de cerâmica na superfície da placa de mistura.  

 
 

 Nota:  

-

metálicas. Utilize, por exemplo, a espátula de ágata da Renfert (No. 1157-0000) 
para a mistura. As partículas de abrasão do metal podem escurecer a superfície 
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de pré-aquecimento a 120 °C. Mantenha essa temperatura por 60 min. Em seguida, a 

Após atingir a temperatura selecionada, desligue o forno de pré-aquecimento e deixe 
resfriar, mantendo-o fechado. Após o completo resfriamento, retire a placa do forno. 

metálicas ou pinças para anel de fundição.
Após o completo resfriamento da placa, enxágue-a com água destilada para a remo-

7. Peças de substituição e acessórios
1044 1010 Caneta marcador não permanente: para lay:art, 2 un.

9 0003 0024 Plugs baixos de apoio: lay:art, 4 un.
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