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UNITED ALLOY # RM-60 
 

Be insured in quality, Be insured in service, Be insured in “United Alloys. 
 

UNITED ALLOY is uniquely different from other available alloys. Combining the highest purity metals available, 
stringent quality control, special de-oxidizers and grain refiners, produce trouble-free, superior quality castings 
and fabrication or rolling (hand-made). 
 

UNITED ALLOY # RM-60 is designed for 18K - 19K Nickel Safe White Gold, which produces a Premium White 
Color.  This alloy is making tremendous strides in the development of a very white color and high fluidity white 
gold alloy which contains technical metal or special elements which resist oxygen absorption in melting 
process and better solidification characteristics to reduce the porosity which improve the quality of casting and 
provide high luster in finished color.  This alloy will provide in foils / small sheet from.  
 

We do recommend pre-graining all alloy and fine gold before casting to assure a uniform mixture. 
1.) Melt Temperature for Alloying  :      1,090 - 1,100  ํC  
2.) Melt Temperature for Casting  :                             1,040 - 1,050   ํC 
3.) FlaskTemperature :  
      
 
 
 
                                               Normal recommended temperature in the range of 650 - 700 C depending on size of flask & type of Jewelry 

4.) Quench Time  :  After casting, wait 20 - 25 minutes (Quench Button first in water). 
5.) Pickle :  United’s Brite-CastTM(Ammonium Bi-fluoride), Sparex # 2 (sodium bisulfate), 10% - 20% Sulfuric Acid. 
                      Rubber gloves and safety glasses are recommended when using acid pickle. 
6.) Reused  : New alloy and fine gold 70% and Old gold 30%, Cleans Old gold well before re-melting. 
7.) Specific Gravity  :   18K - 14.65,     19K - 15.39 
8.) Soldering : United White Solder Alloy # 6SA, # 7SA, # 8SA, # 18WSAE or already mixed gold solder sheet. 
                          Laser welding is recommendation for matching metallic white color. 

9.) Nickel Release Test  EN1811:2011 + A1:2015 (Micrograms / Square Centimeter / Week) : 18K & 19K  Compliant. 
10.) Notes : Melt temperature may vary with type of unit. 

KARAT WEIGHT VACUUM CAST 
18K - 19K Light 

Medium 
Heavy 

680 - 720  ํC 
620 - 650  ํC 
550 - 600  ํC 
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ยูไนเตด็ อัลลอย # RM-60 
 
ม่ันใจคุณภำพ ม่ันใจบริกำร ม่ันใจ “ยูไนเตด็ อัลลอย” 
 

ยูไนเตด็ อัลลอย  เป็นอลัลอยที่มีเอกลกัษณ์เฉพำะตวัแตกต่ำงไปจำกอลัลอยอ่ืน ๆ ซึง่นอกเหนือจำกกำรมีสว่นประกอบของ
สำรดิออกซไิดซ์เซอร์ และ เกรนรีไฟน์เนอร์ แล้ว โลหะท่ีใช้เป็นสว่นผสมในอลัลอย จะมีควำมบริสทุธ์ิสงูสดุ ประกอบด้วยควำม
เข้มงวดในกำรควบคมุคณุภำพ  ท ำให้ ยไูนเต็ด อลัลอย สำมำรถลดปัญหำในกำรผลติ และ ให้คณุภำพของชิน้งำนท่ีเหนือกว่ำ 
 

ยูไนเตด็ อัลลอย # RM-60 เป็นอลัลอยส ำหรับงำนทองสีขำว 18K-19K Premium Nickel Safe White Color โดยอลัลอยนี ้
ได้รับกำรพฒันำขึน้อยำ่งยอดเย่ียมชว่ยให้มีอตัรำกำรไหลของน ำ้โลหะท่ีดี มีสว่นผสมของสำรดิออกซิไดซ์เซอร์ (De-Oxidizers) 
ซึง่จะชว่ยลดกำรออกซิไดซ์ของโลหะระหวำ่งกำรหลอมละลำย และ มีกำรแข็งตวัของน ำ้โลหะท่ีดีกวำ่ ชว่ยเพิ่มคณุภำพผิว
งำนหลอ่ให้เรียบ สวย เงำงำม มำกขึน้ และ อลัลอยนี ้ใช้เทคกำรผลิตเพ่ือกำรจ ำหนำ่ยในรูปแบบแผน่เล็ก ๆ เท่ำนัน้ 
 

แนะน ำให้ผสมอัลลอยและทองบริสุทธ์ิให้เข้ำกันดีก่อนเพื่อน ำไปหล่อ 
1.) อุณหภูมิหลอมละลำยเพ่ือผสม  (Melt  Temperature for Alloying)                               1,090 - 1,100  ํC 
2.) อุณหภูมิหลอมละลำยเพื่อหล่อ  (Melt  Temperature for Casting)                               1,040 - 1,050  ํC 
3.) อุณหภูมิปูน (Flask  Temperature) 

ประเภทของงำน 
(KARAT) 

น ำ้หนักชิน้งำน 
(WEIGHT) 

หล่อเหว่ียง 
(CENTRIFUGAL CAST) 

หล่อดูด 
(VACUUM CAST) 

18K - 19K เบำ (Light) 
กลำง (Medium) 
หนกั (Heavy) 

570 - 600  ํC 
520 - 550  ํC 
480 - 500  ํC 

680 - 720  ํC 
620 - 650  ํC 
550 - 600  ํC 

      อณุหภมิูปนูปกติ แนะน ำ 650 - 700  ํC และ ขึน้อยูก่บัดีไซน์ของชิน้งำน และ ขนำดของเบ้ำปนู  

4.) กำรล้ำงปูน (Quench Time) : ต้องพกัเบ้ำปนูไว้ 20 - 25 นำที  ก่อนลงจุม่ล้ำงน ำ้  
5.) กำรใช้น ำ้กรด (Pickling) : United’s Brite CastTM(แอมโมเนียม ไบซลัฟลโูอไรด์), Sparex # 2 (โซเดียม ไบซลัเฟต), 10% กรดก ำมะถนั 
                                                    ควรสวมถงุมือยำง แวน่ตำปอ้งกนั ระหวำ่งท ำงำนร่วมกบักรด                                      
6.) กำรใช้ทองเก่ำ (Re-using) :  ทองและอลัลอยใหม่ 70% ทองเก่ำ 30% โดยท ำควำมสะอำดโลหะเก่ำให้ดี ก่อนน ำมำใช้ 
7.) ค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะ (Specific gravity) :  18K - 14.65,      19K - 15.39 
8.) กำรเช่ือมน ำ้ประสำน (Soldering) : ยไูนเตด็ # 6SA, # 7SA, # 8SA, # 18WSAE, หรือ น ำ้ประสำนแผน่ส ำเร็จรูป  
                                                    เคร่ืองเช่ือมเลเซอร์ ส ำหรับควำมต้องกำรสีขำว ท่ีเหมือนกบัชิน้งำน  
9.) หมำยเหตุ (Notes) :  อณุหภมูิกำรหลอมละลำยอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมประเภทของเคร่ืองหลอมละลำย 


