TALISMAN GLASYRSIKTAR

se separat prislista

Glasyrsikt med vev
Konisk plastbehållare som sitter kvar på vilken rund hink/behållare som helst.
Handgreppen gör att den passar även större hinkar. Glasyrsikten säljs med eller utan
vevanordning, siktduk tillkommer - se prislista.
Siktduken är gjord av rostfri stålduk med gummiring och trycks ner i behållaren.
Siktduken finns i följande storlekar (mesh): 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200. Det
går lätt att sikta vått eller torrt material. T.ex. kan torr aska även siktas igenom 100
mesh sikt.
Borstanordningen roterar mot siktduken genom att man vrider runt veven, önskat tryck
erhålls enkelt genom handens tryck på veven.
Borstarna monteras enkelt på en gjuten plastbehållare som är tillräckligt flexibel att bra
kontakt mellan borstar och duk erhålls även när duken blir gammal!
Borstarna har nylon borst ingjuten i plast. De tar inte upp färg och tvättas lätt rent. De
håller länge men bytes med ett enkelt handgrepp. Veven roterar i en grafitimpregnerad
nylonbussning som sitter på tillräckligt avstånd från alla nötande material i sikten.
Rengöring: Sikten pressas ut och sköljes ren. Borstanordningen pressas ner genom
tryck på veven så att borstarna kommer under siktens bottenkant, varvid de lätt kan
rengöras.
Veven kan, vid behov, lätt monteras bort, t.ex. vid transport eller om man önskar olika
borstanordningar för olika ändamål, exv. vått eller torrt material.
Sikten kommer som byggsats med enkel, tydlig monteringsanvisning.
Mått:

Behållare diameter upptill 370 mm, nertill 215 mm, höjd 150 mm
Höjd x bred inkl. handtag och vev 400x600 mm

Handsikt med utbytbar siktduk
Handsikten motsvarar den traditionella sikten med trä ram – fast en bättre
lösning. Den konformad behållare (ram) är tillverkad i samma kraftiga plast som
den stora sikten ovan. Samma siktdukar passar även handsikten.
Lätt att rengöra, ta inte upp färg, passar direkt i många 10-12 l hinkar. Praktisk
slickepott ingår.
Mått: Ø 270 mm upptill, 220 mm nertill, höjd 70 mm

Glasyrsikt med fast siktduk
Den allra senaste sikten från Talisman. En mer traditionell glasyrsikt med fast
rostfri stålduk. Finns i mesh-storlekar 60, 80, 100. Som introduktionserbjudande
följer med provsikt i samma mesh-storlek samt gummiskrapa.
Mått: Ø 250 mm upptill, 200 mm nertill, höjd 100 mm

Provsikt
Den lilla, men ändå mycket användbar, provsikten i plast med rostfri stålduk
finns i samma mesh-storlekar som ovan (förutom 30, 200 mesh). Perfekt för
glasyrprover eller till att sikta mindre mängd glasyr exv. 1-2 kg. Mått: Ø
110 mm upptill, 90 mm nertill, höjd 70 mm
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