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Handleiding voor polijsten van edelmetaal in trommelmachines met een kogelmix
LORTONE Tumblers, trommelmachines:
Model 45C circa 1,5 kilo kogelmix
Model QT6 circa 2,5 kilo kogelmix
Model QT12 circa 4,5 kilo kogelmix
Standaardregel: 1 kilo kogelmix per liter inhoud.
De kogelmix moet voor ingebruikname zeer goed ontvet worden:
Doe de kogelmix in een glazen of stenen bak. Voeg hieraan wasbenzine toe totdat de kogelmix
ca. 1 cm. onder de wasbenzine staat. Roer dit enige tijd goed door zodat al het eventuele
aanwezige vet goed oplost. Laat de wasbenzine weglopen. Voeg nu een beetje afwasmiddel
toe en zet de bak onder een lopende kraan. Blijf roeren tot het water helder is. Dit alles moet
zeer zorgvuldig gebeuren daar u met de polijsttrommel anders weinig succes zult hebben. Na
het ontvetten van de kogels en stiften vult u de trommel voor 2/3 met water en voegt u een
beetje polijstzeep of huishoudzeep toe (1, 2 of 3 theelepels) NB: geen afwasmiddel!
Huishoudzeep is er vloeibaar of in poedervorm. De trommel is nu gebruiksklaar en de sieraden
kunnen in de trommel gelegd worden.
Het inleggen van Sieraden:
Kleine sieraden kunnen aan een nylon draad geregen worden, dit vergemakkelijkt het eruit
nemen en het naspoelen. Voor het inleggen moeten de sieraden goed worden ontvet en
gereinigd worden, wat vooral van belang is bij gedragen sieraden. In 1 arbeidsgang kunnen
resp. 500, 1000 of 1500 gram sieraden gepolijst worden. Sterk geoxideerde sieraden kunnen
het beste eerst in een dompelbad gereinigd en goed afgespoeld worden. De trommel minstens
een uur laten draaien. Langer draaien is niet schadelijk voor de sieraden.
NB. De trommelmachine is een polijstapparaat en geen reinigingsmachine.
Nabehandeling sieraden:
De Sieraden onder de lopende kraan goed afspoelen. Direct daarna kunt u deze het beste in
warm zaagsel drogen. Als u deze werkwijze goed heeft gevolgd kunt u geen verschil zien
tussen gepolijste of fabrieksnieuwe sieraden.
NB:
De neopreen rubberen trommel is geschikt voor sommige chemicaliën maar lang niet voor alles.
Dit kan een zwellende of krimpende werking op de trommel hebben of zelfs een zwarte aanslag
geven. Mocht u het niet zeker weten dan kunt u altijd even bij ons informeren.
Bewaartip:
Bewaar de kogelmix geheel in water met toevoeging van MTN-cool 06. Dit voorkomt aanslag op
de kogelmix. Bij RVS-mix is dit in principe niet nodig maar het kan absoluut geen kwaad om het
wel te doen. Na lange tijd ongebruikt eerst in schoon water met een beetje polijstzeep laten
draaien. Dit om eventuele aanslag te verwijderen. Daarna is de mix met schoon water en wat
polijstzeep weer gebruiksklaar.
Voor verdere vragen en/of informatie: Neem contact met ons op.

