
 Φωσφατικό πυρόχωμα ακριβείας
 Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας άχρωμο

κρυσταλλικό χαλαζία
 Για πρεσαριστή πορσελάνη

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ:

Μετά την ανασύσταση του κολοβώματος, σημειώστε τα όρια της παρασκευής. Απλώστε και πολυμερίστε

ένα  φωτοπολυμεριζόμενο  σκληρυντικό  κολοβωμάτων  (Fegura®  Hardener,  κωδ.6053)  ή  ένα  κανονικό

σκληρυντικό.

Απλώστε ένα βερνίκι (Fegura® Spacer, κωδ. 6055) για 1 – 3 φορές (1 φορά: στρώμα πάχους 10 µm – 3

φορές:  στρώμα πάχους 30 µm).  Βάλτε διαχωριστικό και  ξεκινήστε  το  μοντελάρισμα.  Μην απλώστε  το

βερνίκι κυκλικά στην περιοχή 1 – 2 mm πάνω από την άκρη της παρασκευής.

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ:

Εάν δεν  είστε  ευχαριστημένοι  με  τα αποτελέσματα των αναλογιών που συστήνουμε,  είναι  δυνατόν να

ελέγξετε την διαστολή ως εξής:

  περισσότερο συμπυκνωμένο, λιγότερο νερό  υψηλότερη διαστολή, μεγαλύτερες στεφάνες
  λιγότερο συμπυκνωμένο, περισσότερο νερό  χαμηλότερη διαστολή, μικρότερες στεφάνες

100 g (200 g) CS High Speed πυρόχωμα και συνολικά 24 ml (48 ml) υγρό απαιτούνται

Pressceramic ~ 950 °C (χαμηλής τήξης): Pressceramic ~ 1050 °C:

    950°C

   evopress® (Wegold)

   AuthenticTM PRESSCERAMIC (Ceramay)

   Finesse® (Dentsply)

   IPS Empress2 etc.

    1050°C

   HeraCeram (Heraeus-Kulzer)

   IPS Empress® Esthetic

   etc.

σκόνη συμπυκν. απεστ. νερό
      ml          ml

σκόνη συμπυκν.  απεστ. νερό            
     ml             ml

Στεφάνες 
3-επιφάνειες
Inlays

50-[55]%
100g: 12 [13] 12 [11]

200g: 24 [26] 24 [22]
65-[70]%

100 g: 16 [17] 8 [7]

200 g: 32 [34] 16 [14]

1-και 2-
επιφάνειες
Inlays

55-[60]%
100g: 13 [14] 11 [10]

200g: 26 [28] 22 [20]
70-[75]%

100 g: 17 [18] 7 [6]

200 g: 34 [36] 14 [12]

Για καλύτερα αποτελέσματα αποθηκεύστε σκόνη και υγρό σε θερμοκρασία 22°C!
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Ανάμειξη του πυροχώματος και διαδικασία πρεσαρίσματος:

1. Ρίξτε υγρό (συμπυκνωμένο + απεστ. νερό) και σκόνη στο μπολ. Αρχίστε την ανάμειξη σκόνης και υγρού.

2. Ανακατέψτε το πυρόχωμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα με το χέρι και τοποθετήστε το μπολ στην 

συσκευή vacuum.

3. Αφήστε να τραβήξει τον αέρα για  15 δευτερόλεπτα χωρίς να αναμιγνύει.

4. Ανάμειξη για 180 δευτ. με vacuum με περίπου 400 – 500 στροφές ανά λεπτό

5. Μετά την ανάμειξη αφήστε το για 5 δευτ. να δουλεύει το vacuum και μετά ανοίξτε το καπάκι.

6. Γεμίστε το μούφλο πάνω σε δονητή. Για τα επόμενα 15 λεπτά προστατεύστε το μούφλο από δονήσεις.

7. Ο χρόνος πήξης είναι 30 λεπτά. Κατά την διάρκεια αυτού του χρόνου το μούφλο θερμαίνεται.

8. Η βάση του μούφλου μπορεί να αφαιρεθεί 1 λεπτό πριν ολοκληρωθεί η πήξη.

9. Η πάνω και κάτω πλευρά του μούφλου πρέπει να είναι παράλληλες.

10. Τοποθετήστε το μούφλο ανάποδα στον φούρνο, που είναι προθερμασμένος στους 850 ºC.

11.Σημαντικό: Τοποθετήστε το μούφλο στην μέση του φούρνου.

12. Σε περίπτωση πολλών μούφλων, βάλτε το επόμενο μετά από 10 λεπτά στο φούρνο.

13. Το πρώτο μούφλο μετατοπίζεται στο βάθος του φούρνου.

14. Συστήνουμε παραμονή τουλάχιστον για 50 λεπτά για μικρό μούφλο και 60 λεπτά για μεγάλο. Για κάθε 

επιπλέον μούφλο αυξάνεται ο χρόνος για 10 λεπτά.

15. Προσοχή: Μόνο μία παστίλια πρέπει να πρεσάρεται μέσα στο μούφλο.

16. Μετά την προθέρμανση, αρχίστε την διαδικασία πρεσαρίσματος.

Βγάλτε το μούφλο αμέσως από τον φούρνο μετά την ολοκλήρωση του πρεσαρίσματος. 
Τοποθετήστε το μούφλο σε μια σχάρα ή σε μπολ με άμμο για να κρυώσει.

Καθαρισμός:

Το κυρίως πυρόχωμα καθαρίζεται με  οξείδια αλουμινίου (50 µm, κωδ. 7046) σε πίεση 1,2 – 2 bar. Το

υπόλοιπο με υαλλοτρίμματα Perlaglas (40-70 µm, κωδ.. 7011) με πίεση περίπου 0,9 – 1,5 bar.

Τελείωμα:

Το βερνίκι πρέπει να αφαιρεθεί από τα κολοβώματα με ατμό ή ασετόν πριν τοποθετηθούν τα αντικείμενα

στη θέση τους. Συνεχίστε ως συνήθως (σύμφωνα με τον κατασκευαστή της πορσελάνης).

Trademarks:Feguratec® Feguramed GmbH, Buchen-Hettingen, IPSEMPRESS® Ivoclar AG, Schaan – evopress® Wegold, Wendelstein – AuthenticTM Ceramay, Stuttgart – Optec OPC® Jeneric
Pentron Deutschland, Kusterdingen – Finesse DENTSPLY DeTrey GmbH, 63264 Dreieich
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