
FEGURAVEST® M
Το  FEGURAVEST® M είναι  ένα  φωσφορικό  πυρόχωμα  ακριβείας,  με  υψηλή

θερμική  σταθερότητα,  για  την  κατασκευή  σκελετών  μερικών  οδοντοστοιχιών.

Χάρη  στην  ειδική  σύνθεση  του  FEGURAVEST® M επιτυγχάνεται  ακριβής

αναπαραγωγή όλων των λεπτομερειών και απαλές επιφάνειες των χυτών. Το

FEGURAVEST® M σκόνη πρέπει να αναμιγνύεται με ειδικό υγρό: FEGURAVEST®

M ΥΓΡΟ.  Το  υγρό  είναι  έτοιμο  προς  χρήση  και  δεν  πρέπει  να  αραιωθεί  με

απεσταγμένο.

Το  FEGURAVEST® M είναι  απόλυτα  προσαρμοσμένο  στα  υλικά

ντουμπλαρίσματος FEGURAMED. Μαζί με το ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΡΙΚΩΝ  ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ  FEGURAMED επιτυγχάνονται  τέλειες  εφαρμογές

των χυτών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Θερμοκρασία επεξεργασίας: 22°C

Αναλογία ανάμιξης: Εκμαγεία: 13  ml υγρό για 100  g σκόνη όταν  

ντουμπλάρεται με πάστα FEGURA-GEL-SF

14ml υγρό για 100g σκόνη όταν ντουμπλάρεται

με σιλικόνη FEGURA-SIL AD SPEZIAL

Επένδυση: 14-15 ml για 100 g σκόνη

Χρόνος ανάμιξης: Ανάμιξη για 40 - 60’’ σε κενό

Χρόνος επεξεργασίας: περίπου 3 λεπτά

Χρόνος πήξης: τουλάχιστον 30 λεπτά

Διαστολή: Διαστολή πήξης 0,5 - 0,7%

Θερμική διαστολή 1,1 - 1,2%

Συνολική διαστολή 1,6 - 1,9%

FEGURAVEST® M -  ένα  κύριο  προϊόν  του  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ FEGURAMED.

Ένα πυρόχωμα για οδοντοτεχνίτες που θέλουν ακρίβεια.

Οδηγίες χρήσεως:

Α. Κατασκευή εκμαγείου

1.  Ρίξτε  πρώτα την ακριβή ποσότητα του υγρού  στο μπολ  και  μετά σιγά-σιγά την σκόνη,
ανακατέψτε σπάτουλα κει μετά σε κενό για 40-60’’. Ο χρόνος ανάμιξης πρέπει να τηρείται.

2. Ρίξτε το πυρόχωμα στον δακτύλιο, σε χαμηλή σκάλα του δονητή.

3. Αφήστε το πυρόχωμα να πήξει στον πάγκο, μακριά από δονήσεις.

4.  Στεγνώστε  το  πυροχωμάτινο εκμαγείο  στον φούρνο στους  200°C για  περίπου  45 -  60
λεπτά, μέχρι να αποκτήσει ένα κανονικό χρώμα.

5. Βουτήξτε το στεγνωμένο εκμαγείο στο οικολογικό σκληρυντικό υγρό FEGURADUR για 15 -
25’’ και στην συνέχεια βάλτε το ξανά στον φούρνο στους 200°C για περίπου 15’’.

6. Ξεκινήστε το μοντελάρισμα ως συνήθως. Για το κόλλημα της πλαστικής φόρμας και του
κεριού, συστήνουμε την κόλλα BIO-PRAP.

7.  Εάν  έχει  χρησιμοποιηθεί  σιλικόνη  FEGURA-SIL AD SPEZIAL οι  παράγραφοι  4  και  5
μπορούν να αγνοηθούν.

Β. Προετοιμασία για επένδυση

1. Ανακατέψτε το πυρόχωμα όπως περιγράφθηκε στην παράγραφο Α.1.

2.Ρίξτε προσεκτικά το πυρόχωμα στον δακτύλιο, σε χαμηλές δονήσεις του δονητή και αφήστε
το να πήξει στον πάγκο, μακριά από δονήσεις, για τουλάχιστον 30 λεπτά.

3. Το πάνω και το κάτω μέρος του δακτυλίου πρέπει να λειαίνονται σε στεγνό τρίμερ, για να
διευκολυνθεί η αποξήρανση. Τοποθετήστε το σε στεγνό φούρνο.

4. Προθέρμανση:
Θερμάνετε μέχρι τους 250 - 300°C και ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των δακτυλίων,
κρατήστε το για 40 - 60 λεπτά (φάση μεταβολής του κριστομπαλίτη). Θερμάνετε στους 570 -
600°C (φάση μεταβολής του χαλαζία), και κρατήστε το ξανά για 30 λεπτά. Συνεχίστε μέχρι την
τελική θερμοκρασία.

5. Συνιστώμενη τελική θερμοκρασία : 850 - 950°C.

6.  Για  τις  χυτεύσεις  των  κραμάτων,  τηρήστε  τις  οδηγίες  των  κατασκευαστών  τους.  Εμείς
συστήνουμε  τα κράματα  FEGURAMED -  COMBILIUM BSM 3  (για σύνθετες  εργασίες)  και
COMBILIUM BSM 4  (για απλές εργασίες).  Το  COMBILIUM BSM 4  είναι κατάλληλο και για
συγκολλήσεις με λέιζερ.

7.  Αφήστε  τον δακτύλιο  να πήξει  σε  θερμοκρασία δωματίου  και  καθαρίστε  προσεκτικά το
πυρόχωμα.

Όλες οι τεχνικές πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ, ανταποκρίνονται στην τωρινή γνώση και εμπειρία μας και
έχει ως σκοπό να περιγράψει τις πιθανές εφαρμογές του προϊόντος. Ωστόσο δεν δίνουμε καμία εγγύηση για τις
ιδιότητες. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αναβαθμίσεις και αλλαγές στα προϊόντα μας, ως προς το καλύτερο.
Δεν συστήνουμε σε άλλες εταιρείες να χρησιμοποιούν τις παραπάνω πληροφορίες, γιατί δεν ισχύουν για παρόμοια
προϊόντα. Εγγυόμαστε την ποιότητα των προϊόντων μας, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό της εταιρείας μας.
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