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HT-Vest 
Oryginał !!!
HT-Vest była pierwszą na świecie
speed – masą osłaniającą do koron i
mostów, oraz do ceramiki prasowanej.
HT-VEST  jest specjalną, precyzyjną krzemianowofosforanową masą osłaniającą do koron i mostów,
wolną od grafitu, nadającą się do wszystkich
stomatologicznych stopów metali, oraz do porcelany
prasowanej.
Posiada duże spektrum sterowania ekspansją za pomocą
płynu HT- Liquid.
Może być stosowana do tzw. speed lub kowencjonalnego
wypalania w piecu.
Zapewnia bardzo dokładne odlewy o niskiej warstwie
oksydacyjnej, jednocześnie pozwalając na lekkie
ich uwalnianie.
W celu uzyskania równomiernej trójwymiarowej ekspansji,
może być użyta bez zastosowania pierścieni metalowych
w dowolnych wielkościach (3x, 6x i 9x).

Twoja decyzja: HT - VEST !
Rezultat: Perfekcyjna dokładność, jakość oraz
oszczędność czasu !

Art. Nr.: 10001 – 28 x 150g - 4,20 kg karton
Art. Nr.: 10012 – 84 x 150g - 12,60 kg karton
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HT-Vest M 
Specjalna masa osłaniająca najwższej
jakości do prac szkieletowych i
kombinowanych !
HT-Vest - M jest krzemowo – fosforanową masą
osłaniającą, która wykazuje najwyższą jakość i precyzje
odlewów prac szkieletowych i kombinowanych.
Szczególną jej zaletą, jest możliwość wykonywania metadą
jednego odlewu, prac kombinowanch z koronami
teleskopowymi.
Poprzez wiązanie fosforanowe, osiąga ogromną stabilność
modelu jak i formy odlewniczej.
Masa ta, nadaje się do wszystkich stopów metali
wysokotopliwych w technice dentystycznej, oraz wszystkich
Sposobów powielania (sylikon, żel )

Art. Nr.: 10002 – 62 x 320g - 19,84 kg karton

HT- Liquid
Jeden płyn ekspansyjny do wszystkich
HT – mas osłaniających !!!
HT- Liquid – płyn ekspansyjny został specjalnie
skoncypowany i rozwinięty do wszystkich HT- mas
oslaniających.
Zalecamy również stosowanie HT – Liquid
do zabezpieczania powierzchni modeli gipsowych.
 Niski koszt magazynowania- jeden płyn !
Rezultat : większa dokładność wykonanych prac !
Art. Nr.: 20001 – 1 x 3,0 kg opakowanie
Art. Nr.: 20003 – 1 x 1,2 kg opakowanie
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HT - Cast system wykonywania
prac szkieletowych i kombinowanych
wg. Norberta Szpakowskiego

HT- System powielania
Pewne powielanie –
przy bardzo małej ilości silikonu !
HT- System powielania - jest technologią, która
umożliwia bezbłędne powielanie, bardzo małą
ilością silikonu (między 60 a 80g).
System ten składa się z cztrech części:
- cylindra, podstawy, ramki i mankietu silikonowego.
Trzy różne wielkości puszek, umożliwiają indywidualne
i bardzo oszczędne powielanie.
Ta metoda powielania, powinna być stosowana w
połączeniu z takimi materiałami jak:
HT-Sil, HT-SIL II, HT-Plast, HT-Vest M i HT-Flow

Art. Nr.:100001 do 100009 / p. cennik
Art. Nr.:100017 do 100022 / p. cennik

HT- Plastsilikon do blokowania
Oszczędnie i sprytnie!
HT – Plast – specjalna masa silikonowa do zblokowania
modelu gipsowego w puszce, umożliwiająca bardzo
oszczędne zużycie silikonu do powielania.

Art. Nr.: 60001 – 2 x 250 g opakwanie A + B
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HT- Sil

Wysokowartościowy Silikon do
powielania z platyną –
Dokładność i stabilność !
HT – Sil jest silikonem 1:1 do precyzyjnego powielania,
wykazującym się wyjątkową płynnością i stabilnością o
wartości SHORE 29.
Dzięki precyzji powielania, gwarantowana jest wysoka
jakość wykonywanych prac (np. prac z zasuwami lub
teleskopami). Duplikaty wykonane HT-Silem, mogą być
natychmiast po uwolnieniu modelu gipsowego, odlane
masą osłaniającą, tzn. materiał ten przyjmuje natychmiast
formę pierwotną.
Art. Nr.: 30001 / 2 x 1kg (A + B)
Art. Nr.: 30002 / 2 x 3kg (A + B)
Art. Nr.: 30003 / 2 x 10kg (A + B)

HT-Flow – izolator
Nigdy więcej pęcherzyków !
HT – Flow – uniwersajny środek izolujący wszystkie
masy do powielania i wycisków od gipsu oraz mas
osłaniających.
HT – Flow jest jednocześcnie rozpuszczalnikiem
do HT – Plast.
Art. Nr.:70001 / 1L butelka
Art. Nr.:100026 / 120ml – butelka /spray - pusta
HT- Fix - klej

Dokładność punktowa!
HT – Fix – klej aplikacyjny, jest klejem stosowanym
w technice szkieletowej, w celu bezszczelinowego
umocowania gotowych profili woskowych i z tworzywa,
na modelu z masy osłaniającej.

Art. Nr.: 90001 / 30ml butelka z pędzelkiem
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HT- Sil II

Wysokowartościowy Silikon do
powielania z platyną – dokładność i
stabilność !
HT – Sil Il jest silikonem 1:1 do precyzyjnego powielania,
wykazującym się wyjątkową płynnością i stabilnością o
wartości SHORE A 23.
Dzięki precyzji powielania, gwarantowana jest wysoka
jakość wykonywanych prac (np. prac z zasuwami lub
teleskopami). Duplikaty wykonane HT-Silem II, mogą być
natychmiast po uwolnieniu modelu gipsowego zalane
masą osłaniającą, tzn. materiał ten przyjmuje natychmiast
formę pierwotną. Kolor : pink
Art. Nr.: 30004 / 2 x 1 kg (A + B)
Art. Nr.: 30004A / 2 x 3 kg (A + B)
Art. Nr.: 30004B / 2 x 10 kg (A + B)

HT- Liquid TS
HT – Liquid TS jest specyficznym płynem ekspansyjnym,
który jest przeznaczony do specjalnych prac wymagających
dużej ekspansji jak np. korony teleskopowe i inne prace
wykonane z tworzywa lub innych twardych materiałów. Płyn
ten zwiększa ekspansję chemiczną wiązania masy HT - Vest o
35-40%. Z zastosowaniem tego płynu masa osłaniająca
HT - Vest , może być również używana do trybu wypalania
metodą konwencjonalną jak i speed.

Art. Nr.: 20002 / butelka 1 L (1,2kg)

HT- Trennscheiben
Tarcze o wyjątkowej mocy !!!






Wzmacniane szklanym włóknem ultra cienke tarcze
Bardzo elastyczne i wytrzymałe
Niespotykana wydajność cięcia
Do cięcia, seperacji i szlifowania głównie stopów
chromo - kobaltowych

Art. Nr.: 103220350 / 22 x 0,3 mm - 20 sztuk
Art. Nr.: 103400550 / 40 x 0,5 mm - 20 sztuk
Art. Nr.: 104401050 / 40 x 1,0 mm - 20 sztuk
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HT- Muffelformer

Indywidualne nadanie formy pierścienia !

HT – Muffelformer jest samolepnym papierem,
służącym do indywidualnego nadania kształtu formie
odlewniczej.

Art. Nr.: 80001 / 200 szt. opakowanie

HT- Dosiersystem

Proste i dokładne dozowanie !
HT – Dosiersystem – system dozowania, składający się
z butelki -1l z nakrętką i wywzorcowanej strzykawki 60 ml
Art. Nr.:100010 / 1 l butelka
Art. Nr.:100011/ 60 ml strzykawka

HT- Silikonmuffel

Pierścienie silikonowe –
dokładność i oszczędność !
HT – Silikonmuffel - pierścienie silikonowe ze
stożkiem, umożliwiające trójwymiarową ekspansję
mas osłaniających jak np. HT - VEST.
Mogą być stosowane prawie bezgranicznie, zapewniając
również łatwe uwalnianie odlewów.
Wielkości: 3x, 6x i 9x

Art. Nr.: 100045 / 3x
Art. Nr.: 100046 / 6x
Art. Nr.: 100047 / 9x
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HT- CERA CROM

0123
Stop kobaltowo - chromowy pod ceramikę.

Skład stopu (m/m):
kobalt:
64%
chrom:
21%
molibden:
6%
wolfram:
6%
reszta:
Si, Fe,Mn
kolor:
biały
Dane fizyczne:
Obciążenie jednostkowe pł.:734 MPA
Moduł sprężystości:
194 GPa
Twardość Vickers`a:
286 HV10
Wydłużenie w % po zerwaniu: 10%
Temp. Topnienia :
1309 – 1417°C
Współczynnik rozszeżalności term.:
(25-600°C) 14,6 x 10-6K-1

HT – CERA CROM – jest stopem, dającym się bardzo
łatwo obrabiać, w związku z czym, w obróbce zachowuje się
podobnie jak metale szlachetne (tardość: 286 HV10).
Może być również używany do wykonywania prac
kombinowanych (np. korony teleskopowe, prace
z zasuwami, itp.). Przez wyjątkowo niską temperaturę
odlewania HT-CERA CROM, uzyskuje się bardzo dokładne
i gładkie powierzchnie odlewu (szczególnie przy użyciu masy
osłaniającej – HT- Vest) z minimalną warstwą tlenków.
Stop ten dopływa do grubości 0,2 mm i może być topiony
płomieniem jak i indukcyjnie.

Art. Nr.: 40002 / 1,0 kg pudełko
Art. Nr.: 40006 / 0,5 kg pudełko

HT- CROM

0123
Stop kobaltowo-chromowy do
precyzyjnych odlewów !

Skład stopu (m/m):
kobalt:
64%
chrom:
29%
molibden:
6%
reszta:
Si, Fe,Mn
kolor:
biały
Dane fizyczne:
twardość Vickers`a: 386 HV10
moduł
sprężystości:
211 Gpa
przez
piaskowanie
na połysk.
zakres topnienia : 1350 – 1406°C

HT – CROM jest stopem kobaltowo-chromowym, wolnym
od niklu i berylu, o wyjątkowej czystości, produkowanym
próżniowo i znajdującym sie pod ciągłą kontrolą jakości.
Spełnia najwyższe wymogi współszesnej techniki
prac szkieletowych i kombinowanych.
Pierwszorzędną zaletą tego stopu, jest łatwa jego obróbka,
która umożliwia osiągnięcie bardzo gładkich, zwartych,
łatwych do polerowania (o platyno podobnym połysku)
powierzchni. Dzięki wspaniałej płynności, nawet
najcieńsze części odlewu, wykazują niespotykaną dokładność.
Poprzez nadzwyczaj niską temp. lania, uzyskuje się bardzo
gładką powierzchnie odlewu (w szczególności przy
zastosowaniu masy osłaniającej HT-Vest M), jak również
minimalną warstwę tlenków, dającą się łatwo usunąć np.
przez piaskowanie perełkami na połysk

Art. Nr.: 40001 / 1,0 kg opakowanie
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HT - SOFT CUTTING

0123

Stop kobaltowo-chromowy pod ceramikę.
WG. DIN EN ISO 109693-5

Skład stopu (m/m):
kobalt:
60,0 %
chrom:
28,0 %
wolfram:
5,0 %
krzem:
1,5 %
reszta:
Mn, Fe
kolor:
biały
Dane fizyczne:

wytrzymałość na rozciąganie: 354 MPA
granica plastyczności :
537 MPA
twardość Vickers`a:
273 HV10
wytrzymałość przy zerwaniu: 16 %
zakres topnienia:
1308 – 1386°C
współczynnik rozszerzalności cieplnej:
(25-600°C) 14,4 x 10-6K-1

HT – SOFT CUTTING jest stopem nowej generacji,
przewidzianym głównie pod ceramikę, wolnym od
niklu i berylu, przeznaczonym do licowania większością
mas ceramicznych. HT-SOFT CUTTING charakteryzuje się
doskonałą biokompatybilnością.
Główną domeną tego stopu, jest jego minimalne tworzenie
tlenków po odlewie i w trakcie napalania ceramiki !!!
Odlewy wykonane z tego stopu, są łatwe w obróbce
(twardość Vickers`a 273 HV 10).
Przez wyjątkowo niską temperaturę odlewania
HT-SOFT CUTTING, uzyskuje się bardzo dokładne i
gładkie powierzchnie odlewu (szczególnie przy użyciu masy
osłaniającej – HT- Vest) z minimalną warstwą tlenków.
Stop ten dopływa do grubości 0,2 mm i może być topiony
płomieniem jak i indukcyjnie.

Art. Nr.: 40007 / 1,0 kg opakowanie
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HT- CERA - LOX

0123
Stop kobaltowo-chromowy pod ceramikę.
WG. DIN EN ISO 109693-5

Skład stopu (m/m):
kobalt:
62,5 %
chrom:
28,5 %
molibden:
4,0 %
wolfram:
3,0 %
krzem:
0,8 %
reszta:
Nb, Fe
kolor:
biały
Dane fizyczne:

wytrzymałość na rozciąganie: 650 MPA
granica plastyczności :
537 MPA
twardość Vickers`a:
302 HV10
wytrzymałość przy zerwaniu: 4,5 %
zakres topnienia:
1369 – 1471°C
współczynnik rozszerzalności cieplnej:
(25-600°C) 14,7 x 10-6K-1

HT – CERA LOX jest stopem nowej generacji,
przewidzianym głównie pod ceramikę, wolnym od
niklu i berylu, przeznaczonym do licowania większością
mas ceramicznych. HT-CERA LOX charakteryzuje się
doskonałą biokompatybilnością.
Główną domeną tego stopu, jest jego minimalne tworzenie
tlenków po odlewie i w trakcie napalania ceramiki !!!
Odlewy wykonane z tego stopu, są łatwe w obróbce
(twardość Vickers`a 302 HV 10).
Przez wyjątkowo niską temperaturę odlewania
HT-CERA LOX, uzyskuje się bardzo dokładne i gładkie
powierzchnie odlewu (szczególnie przy użyciu masy
osłaniającej – HT- Vest) z minimalną warstwą tlenków.
Stop ten dopływa do grubości 0,2 mm i może być topiony
płomieniem jak i indukcyjnie.
Art. Nr.: 40016 / 1,0 kg opakowanie
Art. Nr.: 40017 / 0,5 kg opakowanie
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HT- CROM II

0123

Stop kobaltowo-chromowy do
prac szkieletowych

Skład stopu (m/m):
kobalt:
64%
chrom:
30%
molibden:
6%
wolfram:
6%
reszta:
Si, Fe,Mn
kolor:
biały
Dane fizyczne:
twardość Vickers`a: 394 HV10
moduł sprężystości: 209 Gpa
przez
piaskowanie
połysk.
zakres
topnienia :na 1321
– 1407°C

HT – CROM jest stopem kobaltowo-chromowym, wolnym
od niklu i berylu, o wyjątkowej czystości, znajdującym
sie pod ciągłą kontrolą jakości.Spełnia najwyższe wymogi
współszesnej techniki prac szkieletowych i kombinowanych.
Pierwszorzędną zaletą tego stopu, jest łatwa jego obróbka,
która umożliwia osiągnięcie bardzo gładkich, zwartych,
łatwych do polerowania (o platyno podobnym połysku)
powierzchni. Dzięki wspaniałej płynności, nawet
najcieńsze części odlewu, wykazują niespotykaną dokładność.
Poprzez nadzwyczaj niską temp. lania, uzyskuje się bardzo
gładką powierzchnię odlewu (w szczególności przy
zastosowaniu masy osłaniającej HT-Vest M), jak również
minimalną warstwę tlenków, dającą się łatwo usunąć np.
przez piaskowanie perełkami na połysk
Stop ten może być topiony płomieniem jak i indukcyjnie.

Art. Nr.: 40004 / 1kg opakowanie

HT- SUPRA PLATIN CO.
Stop z platyną pod ceramikę.

Skład stopu (m/m):
kobalt:
65%
chrom:
21%
molibden:
6%
wolfram:
5,5%
platyna:
2,0%
reszta:
Si, Fe,Mn
kolor:
biały
Dane fizyczne:
twardość Vickers`a::
274 HV10
wytrzmałość przy zerwaniu : 9,0%

Wolny od niklu i berylu, stop kobaltowo- chromowy
z platyną. Stop ten zastał specjalnie rozwinięty do
wykonywania koron i mostów licowanych większością
mas ceramicznych jak i do supra konstrukcji na implantach.
Nie wymaga długiego chłodzenia !
Współczynnik rozszerzalności cieplnej wynosi w przedziale
od 25°C do 600°C – 14,9 x 10-6 K-1
Szczególnie zalcany jest do wykonywania prac frezowanych.
Przez wyjątkowo niską temperaturę odlewania
HT- SUPRA PLATIN CO., uzyskuje się bardzo dokładne i
gładkie powierzchnie odlewu (szczególnie przy użyciu masy
osłaniającej – HT- Vest) i minimalną warstwę tlenków.
Stop ten dopływa do grubości 0,2 mm i może być topiony
płomieniem jak i indukcyjnie.
Art. Nr.: 40013 / 100g opakowanie
Art. Nr.: 40012 / 500g opakowanie
Art. Nr.: 40014 / 1000g opakowanie
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HT- CROM LOT

0123

Uniwersalne lutowie do wszystkich
stopów kobaltowo - chromowych

Skład stopu (m/m):
kobalt:
- 62,0 %
chrom:
- 29,0 %
molibden:
- 4,0 %
reszta:
- Si, Mn, C
Dane fizyczne:
temperatura lutowania: 1320°C
zakres topnienia : 1071°C – 1260 °C

Wolne od niklu i berylu kobaltowo-chromowe lutowie
do koron, mostów i prac szkieletowych.
Bardzo czysty stop do lutowania wszystkich stopów
kobaltowo- chromowych. Wyróżnia się bardzo dobrą
płynnością oraz wartościami mechanicznymi.

Art. Nr.: 40003 / 10g opakowanie

HT- Panta rhei
Topnik do lutowania
i spawania stopów dentystycznych
Uniwersalny topnik, przystosowany do wszystkich
lutowi i stopów metali.

Art. Nr.: 100016 / 10g opakowanie

HT- KERAMIK TIEGEL
Ceramiczne tygle
HT – Keramik Tiegel, są tyglami ceramicznymi
o njwyższej jakości. Przeznaczone do odlewni indukcyjnej,
zagęszczane wewnątrz ultradźwiękowo, w związku z czym
charakteryzują się bardzo długą żywotnością
(ok. 100 odlewów)!

Art. Nr.: 110002 / tygiel duży
Art. Nr.: 110001 / tygiel mały
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HT- SEKUNDÄRWACHS

Samoizolujący wosk!

HT – Sekundärwachs jest samoizolującym woskiem,
nadającym się idealnie do prac teleskopowych.

Art. Nr.: 100040 / 55 g opakowanie

HT- TAUCHWACHS
Elastczny i stabilny wosk do maczanki !
Wosk do maczanki, umożliwiający wykonanie stabilnych i
sprężystych czapeczek o wysokim współczynniku powrotu
do pierwotnej formy (Memory Effekt).W trakcie wypalania
pierścienia, gwarantuje całkowite bezresztkowe spalenie.
Następną zaletą tego wosku, jest jego minimalna kurczliwość,
jak i dokładny brzeg czapeczki bez przeprowadzania prac
korekcyjnych. Poprzez odpowiednią przezierność, zapewnia
kontrolę grubości czapeczek.

Art. Nr.: 90005 / 250 g opakowanie – kolor - żółty

HT- MODELLIERWACHS
Idealny wosk do gnatologicznej modelacji koron i mostów.
Wysoka stabilność i niska temperatura topnienia, umożliwiają
precyzyjne ciągnięcie wosku w trakcie modelcji.. Czubki
guzków powierzchni żujących, mogą być formowane bez
tzw. kulowego spłynięcia. Wosk ten, daje się bardzo czysto
skrawać, co umożliwia otrzymanie gładkich i wolnych od
wiórków powierzchni.

Art. Nr.: 90002 / 60 g opakowanie - beżowy
Art. Nr.: 90011 / 60 g opakowanie - zielony

HT- CERVIKALWACHS
Wosk przyszyjkowy, który jest życzeniem każdego technika:
stabilny, bez napięć, miękko płynący, nie marzący się,
nie pękający i w ostatecznym wyniku poprostu – perfekcyjny!

Art. Nr.: 90003 / 60 g Dose - rot

HT- FRÄSWACHS
Wszechstronny wosk do frezowania z wysoką zawartością
tworzywa sztucznego, umożliwiający homogienność
modelacji. Powierzchnie z tego wosku są bardzo ścisłe,
co umożliwia perfekcyjne i czyste frezowanie.

Art. Nr.: 90004 / 60 g opakowanie – szary opak
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HT- Die Spacer

Odporny na parę !

Lakiery do kikutów, spełniające wysokie wymagania
techniki dentystycznej.
Zapewniają szybkie schnięcie, wysoką końcową twardość
oraz homogienne krycie.

Art. Nr.: 90006 / 2 x 20ml 7µ - czerwony
Art. Nr.: 90009 / 2 x 20ml 7µ - niebieski

HT- Die Hardener
Wsiąkający w pełni w gips !
HT – Die Hardener do utwardzania, zabezpieczenia
i ochrony powierzchni kikutów gipsowych nie nanosząc
dodatkowej warstwy.

Art. Nr.: 90007 / 2 x 20ml 0µ

HT- Thinner
HT – Thinner – Rozpuszczalnik do HT – Die Spacer
i HT – Die Hardener.

Art. Nr.: 90008 / 2 x 20ml

Schleifpapiersektoren

Samolepne paski papieru ściernego do techniki prac
teleskopowych..

Art. Nr.: 5323511310 / 100 szt. źarnistość 120
Art. Nr.: 5323511324 / 100 szt. źarnistość 240
Art. Nr.: 5323511328 / 100 szt. źarnistość 600

Schleifpapierträger
Ze stali szlachetnej lub aluminium walce jako nośniki
samolepnych pasków papieru ściernego do np. Koron
teleskopowych.

Art. Nr.: 5323511337 / 2,35 mm 0° - duże
Art. Nr.: 5323511337S / 2,35 mm 0° - małe
-13-



TK1

mocna, pewna, bezstopniowo regulowana stała frykcja koron teleskopowych.

Długi odcinek frykcyjny, również przy krótkich koronach, gdyż pierwszy kontakt frykcyjny osiągamy od brzegu korony.

indykacje:

zalety:

- wszystkie stopy dentystyczne
- prace złożone z teleskopami
- krótkie korony teleskopowe
- nowe korony wtórne na stare pierwotne

- stała, pewna i bezstopniowo regulowana frykcja.
- absolutnie pewne osadzenie części frykcyjnej poprzez efekt korka
rozporowego.
- szybka wymiana, za pomocą wykręcenia śruby aktywującej

1. Element przygotowawczy przymocować do korony

pierwotnej i zblokować podcień oraz poizolować.
(do prac szkieletowych przygotowanie do powielenia)
Ważne: Element ten musi być wolny od wosku !

2. Technika zdejmowania : koronę wymodelować z
tworzywa (np. Pattern Resin) i wosku.

4. Element przygotowawczy wyciągnąć z modelacji.

3. Instrument z gwintem (Nr.zamówienia 730)
wkręcić do elementu przygotowawczego.

Stan sprzedaży
wymiary:
wysokość 2,9 mm, szerokość 2,7 mm

Poprzez wkręcenie śruby, powstaje efekt
korka rozporowego i tym samym bardzo
pewne umocowanie części frykcyjnej.

5. Do gotowej i obrobionej korony wtórnej,

o lekkiej frykcji, wcisnąć TK1 element frykcyjny.
Poprzez kręcenie śrubą, następuje bezstopniowe
ustawianie frykcji wg. odczucia pacjenta.

Przez dalsze wkręcenie śruby bezstopniowa regulacja frykcji.

0482
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Przekrój bardzo krótkiej korony teleskopowej

Opis górnej sytuacji w cyfrach:

1. Nacisk frykcyjny tuż przy brzegu korony, tzn. wystarczjąca frykcja przy
wyjątkowo krótkich koronach teleskopowych.

2. Również przy wysokości 3 mm korony pierwotnej, osiągamy optymalną frykcję .
3. Poprzez wkręcenie śruby aktywującej, otrzmujemy efekt korka rozporowego,
który to gwarantuje pewne zabezpieczenie elementu frykcyjnego.

4. Łatwy dostęp do spodu do śruby mocująco – aktywującej.

Prawidłowy montaż, gwarantuje perfekcyjność funkcji !
Art. Nr.: patrz cennik

-15-



DC Microlock rygiel (tytan)
Mały, wymienialny, stabilny wciskowy rygiel.
Wykonany na wysoko precyzyjnych, nowoczesnych CNC- maszynach.

DC Microlock – Trwałość i funkcja tego rygla jest czasowo prawie bez ograniczeń.
Zewnętrzna średnica rygla wynosi tylko Ø 2,7 mm. (minimalne zapotrzebowanie miejsca do montażu)
Oś rygla, daje się frykcyjnie i z ograniczeniem w jedną i drugą stronę przesuwać i jest jednocześnie
w każdej pozycji zabezpieczona przed ewentualnym samoistnym przesunięciem.
W celu otworzenia rygla, pacjent wyciąga paznokciem oś za główkę, znajdującą się na osi rygla.
Również przy bilateralnych konstrukcjach – bezproblemowa obsługa jedną ręką.

DC Microlock - rygiel ten wyróżnia się poprzez konstrukcję bezsprężynową jak i bez zaczepów.
Długotrwała i perfekcyjna funkcja jest tym samym zapewniona.

0482
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Technika modelowania metodą koron i mostów.
1. Usytuowanie części pierwotnej

Oczko rygla zostaje usytuowane przy koronie w paralelometrze za pomocą
trzymadełka (Kat.-Nr. 440) równolegle do toru wprowadzenia protezy.
Zaleta : Poprzez to oczko można usytuować część pierwotną bardzo
indywidualnie w zależności od zaistniałej sytuacji.
W celu uzyskania lepszej możliwości obsługi rygla jak i lepszego odczucia
dla języka, można zmienić położenie części pierwotnej rygla o ok. 10 – 15°
na wyrostku w kierunku policzkowym.
Po odlaniu korony z częścią pierwotną, jest wskazane równoległe
przefrezowanie tej części. W celu uzyskania lekkiej pracy rygla, należy
oczko rygla znajdujące się w części pierwotnej, ostrożnie wygumkować.

2. Usytuowanie części pomocniczej

Po opracowaniu korony z częścią pierwotną i jej przefrezowaniu, należy w
oczku rygla umiejscowić przyrząd pomocniczy (Kat.-Nr. 451)

3. Modelowanie

Modelacja odbywa się według indywidualnej sytuacji i potrzeby
(np. Pattern-Resinem lub specjalnym woskiem samoizolującym)

4. Zatopienie i odlew

Po wymodelowaniu, należy poprzez ruch obrotowy w lewo i w
prawo, wyjąć przyrząd pomocniczy z modelacji. Następnie
zdejmujemy modelację części wtórnej rygla, którą to zatapiamy i
odlewamy w sposób konwencjonalny.

5. Montaż rygla w akrylu lub kompozycie

Tym samym przyrządem pomocniczym (Kat.-Nr. 451), po uprzednim jego
poizolowaniu, wytwarzamy miejsce w akrylu lub kompozycie na wklejenie
kompletnego rygla.
Uwaga: Przyrząd pomocniczy musi być poizolowany !

6. Wklejenie rygla przy pomocy kleju dwukompozytowego

Rygiel ten posiada na zewnątrz retencje, które to gwarantują po sklejeniu, pewne i mocne połączenie.
Wklejenie rygla powinno być przeprowadzone na modelu. Oś rygla, należy wcisnąć w oczko części
pierwotnej (zamknięcie rygla), co doprowadza do samoistnego centrowania położenia rygla.
Uwaga: Aby uniknąć nie kontrlowango rozprzestrzenienia się kleju, należy ten klej umiejscowić tylko
i wyłącznie na zewnętrznej łusce rygla, a nie w miejscu aplikacji rygla w części wtórnej.
Nadmiary kleju należy natychmiast zebrać i oddalić.
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Technika metodą prac szkieletowych
Usytuowanie części pierwotnej
( patrz 1 )

7. Powielanie

Mały przyrząd pomocniczy o Ø 1,9mm (Kat.-Nr. 450), umiejscowić
w oczku rygla i szparkę powstałą na złączu uszczelnić woskiem.
Następnie należy od strony policzkowej zawoskować oczko rygla.
Podcienie pod częścią pierwotną (do wyroska) powinny być zblokowane
woskiem.

8. Usytuowanie przyrządu
pomocniczego (Kat.-Nr. 460)
i modelacja

Na modelu z masy osłaniającej, należy ostrożnie
usytuować uprzednio poizolowany przyrząd
pomocniczy i zalać dookoła woskiem.
Modelacja powinna sięgać do stopnia części
pomocniczej.

9. Montaż rygla z licowaniem od strony językowej

Wstępne postępowanie jak w punkcie nr. 8
Przyrząd pomocniczy zalewamy woskiem tylko na tyle, aby uzyskać minimalną grubość ścianki,
potrzebną w danej sytuacji, a nie do stopnia.

10. Wyjęcie przyrządu pomocniczego i zatopienie modelacji szkieletu

Poizolowany przyrząd pomocniczy, daje się bez trudu lekko wykręcić i wyciągnąć z modelacji.
Przed kompletnym zatopieniem modelacji, powinno się najpierw wlać masę osłaniającą do
otworu w wosku, powstałego po wyciągnięciu przyrządu pomocniczego. Dopiero po związaniu
masy w tym sektorze, przystępujemy do całkowitego zatopienia protezy szkieletowej.
Po odlaniu i opiaskowaniu jak i obróbce szkieletu, można bezproblemowo usytuować rygiel
w uprzednio przygotowanym na niego miejscu.

Wklejenie rygla
( Patrz 6 )

11. Ruchliwość osi rygla

Poruszanie się osi rygla jest frykcyjne i w każdej pozycji stale zabezpieczone przed ewentualnym
otwarciem. Funkcja i frykcja tegoż rygla, jest dopasowana do sytuacji, w której to został rygiel
zastosowany. W wypadku, gdyby oś rygla miała zbyt duży opór przy zamykaniu, należy ostrożnie
wygładzić w części pierwotnej oczko rygla.

12. Wymiana rygla

Poprzez zastosowanie specjalnego klucza (Kat.-Nr. 430), można dokonać wymiany rygla.
Rygiel ten może być wykręcony i zastąpiony nowym.
Połączenie gwintowe posiada mechanizm zapobiegający somowykręceniu, w związku z czym.
starania zmieżające do zabezpieczenia gwintu są absolutnie zbyteczne.

Tylko prawidłowy montaż jest gwarancją perfekcyjnego rezultatu.
-18-



ODLEWNIE

HT- SMART- CAST
Kompaktowa i silna!
HT- CAST-SMART – jest małą indukcyjną

Dane techniczne:
Zasilanie: jednofazowe 230 V 50 – 60Hz – 3 kW
Możliwa ilość stopu do topienia: 80 g Co-Cr oraz stopy złota
Bezstopniowe ustawienie temperatury topienia
Zamknięty układ wodny chłodzenia
Automatyczno-pnełmatyczne opuszczenie cewki indukcyjnej
Wymiary: szer. 510mm x głęb. 710mm x wys. 870mm
Waga: 88 kg

odlewnią, która to na codzień w laboratorium spełnia
prawie wszystkie duże wymagania w odlewnictwie!
Topienie indukcyjne wytwarza w stopie ruch
molekularny, który to ma wpływ na jego homogienne
wymieszanie i jest jednocześnie gwarantem szybkiego,
dokładnego jak i ochronnego dla stopu odlewu.
Poprzez całkowicie nowy rozwój tej małej odlewnii z
zastosowaniem najnowocześniejszych technologii,
udało nam się wyprodukować urządzenie o wspaniałych
parametrach i w bardzo korzystnej cenie.
Zalety tej odlewnii, umożliwiają jej zastosowanie w
wielu też małych laboratoriach, co eliminuje różne
negatywne strony i błędy topienia płomieniem.

Art. Nr.: G00001

HT- CAST- MAX
Odlewnia dla profesjonalistów!
HT- CAST-MAX – jest profesionalną odlewnią

Dane techniczne:
Zasilanie: jednofazowe 230 V 50 – 60Hz – 4 kW
Możliwa ilość stopu do topienia: 150 g Co-Cr-Mo
oraz stopy złota
Regulacja temperatury topienia i lania
Zamknięty układ wodny chłodzenia
Regulacja momentu obrotowego
Automatyczno-pnełmatyczne opuszczanie cewki indukcyjnej
Wymiary: szer. 670mm x głęb. 740mm x wys. 1040mm
Waga: 140 kg

indukcyjną o bardzo dużej mocy, której zastosowanie i
konstrukcja zostały głównie przewidziane dla
laboratoriów o dużej produkcji i wysokich
wymaganiach technicznych!
Topienie indukcyjne wytwarza w stopie ruch
molekularny, który to ma wpływ na jego homogienne
wymieszanie i jest jednocześnie gwarantem szybkiego,
dokładnego jak i ochronnego dla stopu odlewu.
To urządzenie jest wyposarzone dodatkowo w optyczny
pirometr umożliwiający bardzo dokładne ustawienie
temperatury topienia i lania stopów.
Pnełmatyczne opuszczanie cewki indukcyjnej,
wewnętrzny, zamknięty system chłodzenia, regulacja
momentu obrotowego jak i uniwersalne ramie, to niektóre
dalsze godne wzmianki zalety tej odlewnii.

Art. Nr.: G00002
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CAD / CAM TECHNIKA

PIECE DO SYNTERYZACJI
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CAD / CAM TECHNIKA
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CAD / CAM TECHNIKA
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HT- SOFT CUTTING

123

Bloczki kobaltowo - chromowe

Skład stopu (m/m):
kobalt:
60%
chrom:
28%
wolfram:
9%
reszta:
Si, Mn
kolor:
biały
Dane fizyczne:
Obciążenie jednostkowe pł.:456 MPA
Moduł sprężystości:
183 GPa
Twardość Vickers`a:
273 HV10
Wydłużenie w % po zerwaniu: 16%
Temp. Topnienia :
1308 – 1486°C
Współczynnik rozszeżalności term.:
(25-600°C) 14,4 x 10-6K-1

HT – SOFT CUTTING – jest stopem pod ceramikę,
dającym się bardzo łatwo frezować w masyznach CNC,
w związku z czym, w obróbce zachowuje się podobnie jak
metale szlachetne (tardość: 273 HV10).
Może być również używany do odlewania prac kombinowanych
(np. korony teleskopowe, prace z zasuwami, itp.). Przez
wyjątkowo niską temperaturę odlewania
HT – SOFT CUTTING, uzyskuje się bardzo dokładne
i gładkie powierzchnie odlewu (szczególnie przy użyciu masy
osłaniającej – HT- Vest) z minimalną warstwą tlenków.
Stop ten dopływa do grubości 0,2 mm i może być topiony
płomieniem jak i indukcyjnie.
Bloczki z HT – SOFT CUTTING są wolne od naprężeń i
toksycznych jak i uczuleniowych składników typu beryl, kadm
lub nikiel. Jest stopem szczególnie stabilny na emisję jonową
tzn. pacjent nie odczuwa smaku metalu co proteguje ten materiał
do wykonywania prac implantologicznych.

HT- TITANIUM-DISC

0434

Bloczki tytanowe - 5 Stopnia
HT – TITANIUM-DISC - stop tytanowy pod ceramikę,
prace implantologiczne itp. w technologii CNC.
Objekty wykonane z tego stopu, są łatwe w obróbce
(twardość Vickers`a 318 HV 10).
HT-TITANIUM-DISC, jest nowym i bardzo postępowym
stopem tytanowyn, z którego można wykonać nawet mosty
14 -punktowe.
Ze względu na specjalną kompozycję i skład wpływjący na
kompatybilność, polecamy stosowanie tego stopu do
wykonywania prac implantologicznych (łączniki, belki, mosty z
poziomu implantów itp.)
Bloczki z HT-TITANIUM/DISC są wolne od naprężeń.

Skład stopu (m/m):
tytan:
89,9 %
Al:
5,94 %
V:
4,0 %
Fe:
0,02 %
O:
0,11 %
C:
0,01 %
N:
<0,01 %
H:
0,003 %
Dane fizyczne:

twardość Vickers`a:
318 HV10
wytrzymałość przy zerwaniu: 8,0 %
zakres topnienia:
1253 - 1304 °C
współczynnik rozszerzalności termicznej:
(25-600°C) 10,3 x 10-6K-1
Grubość
Z stopniem lub bez Ø 98,5mm

8 mm

10 mm

HT- SOFT CUTTING - DISC i HT- TITANIUM - DISC są
dostępne o następujących grubościach:

12 mm

-23-

13,5 mm

15 mm

18 mm

20 mm

22 mm

25 mm

