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ORO

UNICAST

SIGMA

For casting palladium,
Yellow & white gold up to 22 carat

Premium Grade investment Powder using the finest 
ingredients and formula, providing outstanding results

หล่องานทองคุณภาพและเคสูง ถึง 22 เค

ORO คือปูนพรีเมี่ยมของ PREGTIGE ที่ใช้วัตถุดิบที่บริสุทธิ์ทั้ง 

คริสเตอร์โปไลด์ และซิลิก้า รวมถึงเคมีที่ มีคุณภาพ เหมาะ

สำาหรับการหล่องานทองที่ต้องการคุณภาพสูง

For casting yellow and white gold up to 18 
carat 

Flexible formula with a range of applications, from
silver to gold to wax setting. This is the one powder 
that can truly do it all! 

ปูนเดียวหล่อได้หมดทั้งทอง และ เงิน Unicast เป็นปูนที่

สามารถใช้งานหลากหลายที่สุดที่หล่อได้ทั้งทอง เงิน และ

โลหะรวมถึงงาน WAX SET ที่ฝังพลอยคิวบิค

For casting Silver brass and bronze 

Economical, yet high Value. Sigma is easy to work 
with and produces  smooth, dense and fin free 
castings. 

ปูนประหยัดเพื่อหล่อเงิน และ ทองเหลือง

ใช้ง่าย - หล่อง่าย - ล้างง่าย

22.5 KG

22.5 KG

22.5 KG
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นำาปูนลงน้ำาในเครื่องอัตราส่วนปูน
1000 กรัม ต่อน้ำา 380ml

[งานชิ้นใหญ่ให้ลดน้ำาเหลือ 360-370ml]
[งานบางและละเอียดใช้น้ำา 380-400ml]

วิธีการใช้ปูนยี่ห้อ PRESTIGE
 

สำาหรับปูนรุ่น Sigma, Unicast, Oro 
มีเวลาในการทำางาน(working time) 8-9 

ทางลูกค้าสามารถที่จะใช้ขั้นตอนเดิมในการผสม 
ถ้าหรือถ่ถ้าจะให้งานออกมาดีที่สุดควรจะใช้วิธีดังต่อไปนี้:

 

นำาเป้าวางที่พื้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

1. ปั่นและดูดอากาศ 5 นาที

2. เทใส่เป้า 1 นาที

3. ดูดอากาศ 2 นาที



   OPTIMA For Casting Resin & Plastic Patterns

4

Prestige OPTIMA is a significant breakthrough to a 
new generation, gypsum bonded investment, that 
can withstand the  highest burnout 
temperatures and thermal expansion needed to 
effectively burnout resins. 

Can be used with:

Standard injection waxes

Carving Waxes

Resin Patterns (SLA)

Wax based Polymers

Hybrid wax / pattern plastics

Optima เป็นปูนสูตรใหม่ล่าสุดสามารถอดทนความร้อน
สูงและการขยายที่สูงด้วย
 ซึ่งจะเหมาะกับการหล่องานเรซิ่นที่ปริ้นเครื่องสามมิติ 
(3D)

นำาปูนลงน้ำาในเครื่องอัตราส่วนปูน  1000 กรัม ต่อน้ำา 380ml
[งานชิ้นใหญ่:  360-370ml] [งานบาง: 380-400ml]

นำาเป้าวางที่พื้นอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

1. ปั่นและดูดอากาศ 5 นาที

2. เทใส่เป้า 1 นาที

3. ดูดอากาศ 2 นาที

22.5 KG
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Ferrovest Phosphate Bond
Platinum & Stainless Steel

Prestige’s phosphate bonded investment powder for Hi  temperature metals 
such as Platinum and Stainless Steel. Guaranteed smooth and clean results with 
an easy to use formula. 

Ferrovest เป็นปูน Phosphate bond ซึ่งหล่อได้ทั้งงานแพตตินั่มคุณภาพสูง และงาน
สแตนเลส มีน้ำายาBinder ช่วยในการเสริมความแข็งแรง และเร่งการแห้งของปูนสูตรนี้ 
งานออกมาเรียบชัดและสวยแน่นอน

วิธีผสมปูนเฟอร์โรเวสส่วนผสม

1. ปูน 1000 g =  น้ำา285 ml +  
น้ำายา15ml/22g

2. ปั่น 20 นาที(ให้ใส่ปูนก่อนครึ่ง
หนึ่งในช่วงแรกโดยให้ปั่นช้าๆก่อน
แล้วค่อยๆเพิ่มปูน เมื่อปูนเริ่มเหลว

แล้วค่อยปั่นให้เร็วขึ้น)

3. ดูด1.5-2 นาที

4. เทลงเป้า

5. ดูด1.5-2 นาที
(ให้ใช้เทปพันหัวเป้า เผื่อปูนยุบลง

6. ทิ้งไว้ให้แห้ง 12 ชม.ก่อนเข้าเตา
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