
Primodur 40 Primosupra 60 Primosupra 70
Moderformar Arbetsformar Gjutformar
Fusingformar Gipsplattor Enkla avgjutningar
Modellarbeten Modellarbeten Hobbyarbeten

Produkter och användningsområden 
Våra högkvalitativa standardgipser kan användas för de flesta arbeten 
inom keramiktillverkning. För speciella behov, v.v. kontakta oss. 

Vi har gipser för de flesta arbetsområden, allt 

från enkla avgjutningar och hobbyarbeten till 

mer avancerade gipsarbeten. 

Högsta kvalitet från ledande tillverkare i Europa 

ger dig de bästa förutsättningarna för att få ett 

bra resultat. 

Våra standardgipser finns i två förpackningar: 

25 kg (säck) och 5 kg. 

 

Övriga produkter (Beställningsvaror: Dental-

gipser, gipser för sanitetsindustri, gipser för 

teknisk keramik m.m.

Gips 
Översikt och allmänna riktlinjer för arbete med gips.

Läs våra tips och råd inför arbetet med våra gipser
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1) Uppvägning.
Väg och mät upp korrekta mängder gips och vatten, enligt angivet recept.  
Strö gipspulvret i vattnet, och låt det sjunka långsamt. Rör inte än !

2) Omrörning
Efter några minuter, när allt gips sjunkit under vattenytan, rör om från botten och uppåt, så att inga 
klumpar blir kvarlämnade. Försök undvika att vispa ned luft.  Slå hinken mot golvet några gånger, 
för att driva upp luftbubblor mot ytan. OBS! Omröres minst en minut.

3) Gjutning
Gjut, innan gipsen börjat tjockna.

Övrigt att tänka på:
a) Använd alltid rent, kallt vatten och rena kärl.
b) Gipsverktyg skall rengöras väl, för att inte rosta. 
c) Häll aldrig gips i avloppet! 
d) Varmt vatten förkortar brinntiden, medan tillsats av små mängder citronsyra förlänger den. 
 
Experimentera med försiktighet!
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Produkt Primodur 40 Primosupra 60 Primosupra 70

Blandningsanvisning Ca 0,4 L vatten / kg torrt 
gips

Ca 0,6 L vatten / kg torrt 
gips

Ca 0,7 L vatten / kg torrt 
gips

Gips / Vatten 2,5 : 1 1,67 : 1 1,43 : 1
Ställtid, min 9 14 16
Hårdhet, N/m 110 48 33
Expansion, % 0,2 0,24 0,2 
Flytmått, cm 21 21 21

Egenskaper Hård yta och låg porositet. 
Hög slitstyrka

Medelhård yta och låg 
porositet. Hög slitstyrka

Mjuk yta och hög porositet 
som ger bra sugförmåga.

OBS! Det finns flera saker som kan påverka resultatet som t.ex. lagringstid, vattenkvalitet och vattentemperatur,  
omrörningsteknik m.m. Testa alltid i mindre skala för att hitta de förutsättningar som gäller för dig. 

Blandningsrecept


