
MC-Vest micro
Φωσφορικό πυρόχωμα ακριβείας

Το  MC-Vest micro είναι  ένα  φωσφορικό  πυρόχωμα ακριβείας  για  την  κατασκευή
γεφυρών και στεφανών. Χάρη στην εξαιρετικά λεπτόκοκκη δομή του, επιτυγχάνεται
απαλή επιφάνεια των χυτών. Το MC-Vest micro πρέπει να αναμιγνύεται με το  MC-
Vest Υγρό, το  οποίο  διατίθεται  συμπυκνωμένο.  Το  υγρό  μπορεί  να  αραιωθεί  με
απεσταγμένο νερό σε οποιαδήποτε αναλογία, έτσι η συνολική διαστολή του MC-Vest
micro μπορεί να ελεγχθεί ακριβώς, έτσι ώστε η συστολή οποιουδήποτε κράματος να
αντισταθμιστεί.  Έτσι  επιτυγχάνονται  χυτήρια  απολύτου  ακριβείας,  άγνωστης  μέχρι
τώρα.
Το  MC-Vest micro είναι  αποτέλεσμα  μακροχρόνιων  εντατικών  ερευνών  και  έχει
προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου οδοντοτεχνίτη.

Οδηγίες χρήσεως
1. Υγραίνετε το υποκατάστατο αμιάντου  FEGURAMED και τοποθετήστε με τέτοιο

τρόπο  ώστε  οι  δύο  άκρες  του  να  καλύπτονται  5  με  10  χιλιοστά.  Για  τους
δακτυλίους μέγεθος 6 και μεγαλύτερους συνίσταται διπλή επίστρωση.

2. Ανάμιξη: ανακατέψτε 100g MC-Vest micro - σκόνη με 24ml αραιωμένο, ή 100%
συμπυκνωμένο MC-Vest micro - Υγρό.

Δακτύλιος                   MC-Vest micro - σκόνη                  MC-Vest micro -
Υγρό

1   50 g 12 ml
3                                     150 g                   36 ml
6                                     300 g 72 ml
9                                     450 g                                    108 ml

3. Ρίξτε πρώτα το υγρό σε καθαρό μπολ,  προσθέστε την σκόνη και ανακατέψτε
καλά με σπάτουλα και μετά σε κενό για 60 - 90’’.Ο χρόνος επεξεργασίας είναι
περίπου 6 λεπτά. Ρίξτε το προσεκτικά στον δακτύλιο και αφήστε να πήξει μακριά
από δονήσεις για 60 - 90 λεπτά.

  
4. Προθέρμανση

Τοποθετήστε  τον  δακτύλιο  αφού  πήξει  σε  κρύο  φούρνο  για  αποκύρωση  και
θερμάνετε  μέχρι  τους  300°  C.  Ανάλογα  τον  αριθμό  των  δακτυλίων  και  το
μέγεθος, κρατήστε  αυτήν την θερμοκρασία για 30 - 60 λεπτά. Συνεχίστε την
άνοδο μέχρι τους 600° C (φάση μεταβολής του χαλαζία), κρατήστε για 30 λεπτά.
Συνεχίστε την άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι την απαιτούμενη τελική. Κρατήστε
εκεί για 30 - 60 λεπτά, για να αποκτήσουν οι δακτύλιοι την θερμοκρασία που
χρειάζονται.

5. Συστήνονται οι παρακάτω τελικές θερμοκρασίες:
Πολύτιμα κράματα 650 - 700° C
Κεραμικά κράματα 750 - 800° C
Μη-πολύτιμα κράματα 820 - 850° C

6. Αφήστε  τον  δακτύλιο  να  κρυώσει  σε  θερμοκρασία  δωματίου  και  αφαιρέστε
προσεκτικά το πυρόχωμα.

Σημαντικό:
Όλες οι παραπάνω τιμές ισχύουν σε θερμοκρασία επεξεργασίας 22° C.
Επίσης για την αποθήκευση του πυροχώματος και των υγρών του, συστήνουμε
θερμοκρασία 22° C.

Το MC-Vest micro είναι ένα φωσφορικό πυρόχωμα απολύτου ακριβείας με εξαιρετική ποιότητα, για
όλα τα κράματα.

Η διαστολή του  MC-Vest micro μπορεί να ελεγχθεί  για κάθε τύπο κράματος, προσαρμόζοντας την
πυκνότητα του υγρού στην αντίστοιχη διαστολή.

Το  MC-Vest micro εξασφαλίζει  την άριστη αναπαραγωγή των λεπτομερειών.  Χάρη στην ιδιαίτερα
λεπτόκοκκη δομή του και στην υψηλή θερμική αντοχή, εγγυάται τέλειες επιφάνειες των χυτών

Το MC-Vest micro είναι απόλυτα προσαρμοσμένο σε όλες τις τεχνικές, παρέχει ικανοποιητικό χρόνο
επεξεργασίας ενώ παρουσιάζει καλή ρευστότητα.

Το MC-Vest micro είναι εύκολο στο καθάρισμα.

Το  MC-Vest micro πρέπει  να αμμοβοληθεί  σε ανώτερη πίεση 0,5 - 2  bar, αποφεύγοντας έτσι την
παραμόρφωση της επιφάνειας του χυτού και των λεπτών μερών του.

Το MC-Vest micro έχει συνολική διαστολή 3,8% , και έχει δυνατότητες διαστολής 3,6 - 4,2% με ειδικό
υγρό. 

Συστήνουμε την παρακάτω πυκνότητα για το MC-Vest micro:
Inlays

Στεφάνες και γέφυρες 1 όψη 2 όψεις 3 όψεις
Πολύτιμα κράματα 
πορσελάνης

40% 60% 45% 30-35%

Ημιπολύτιμα κράματα 
πορσελάνης

40% 60% 45% 30-35%

Πολύτιμα κράματα 
ακρυλικών

25-30% 10% 10% 10%

Ημιπολύτιμα κράματα 
ακρυλικών

30% 60-65% 50% 20-25%

Μη-πολύτιμα κράματα 90-100%

Τηλεσκο -  
πικές κωνικές
στεφάνες

Κέρινα καλύματα 

(κεριέρα)

Ακρυλικό φύλο (μαλακό)

Φωτ/μενη ρητίνη (μαλακή)

Πλέγματα ρητίνης

0° 2° 4° 6° 0° 2° 4° 6° 0° 2° 4° 6°

Πολύτιμα & 
ημιπολύτιμα 
κράματα 

15%  

25%

μακρύ
κοντό

20% 15% 10% 50%  

60%

μακρύ
κόντο

80% 75% 60% 60%  

70%

μακρύ
κοντό

70% 55-60%

Μη-πολύτιμα 
κράματα

90-100% 100% 90-95% 100% 90-95%

για κυκλικό
φρεζάρισμα

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. Είναι
πιθανόν να γίνουν αλλαγές 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.



Συμπληρωματικές πληροφορίες για το MC-Vest micro
Όλες οι τιμές ισχύουν σε θερμοκρασία 22°C.

1. Συστήνουμε, αλλά όχι απαραίτητα, να χρησιμοποιηθεί το CONTACT V70, το 
οποίο μειώνει την επιφανειακή τάση στην επένδυση. Έχει αναπτυχθεί ειδικά για 
τα δικά μας πυροχώματα:
MC-Vest micro (πυρόχωμα για inlays, στεφάνες και γέφυρες)
Feguravest ® ultrafein (πυρόχωμα για inlays, στεφάνες και γέφυρες)
Μην χρησιμοποιείτε άλλα υλικά για την μείωση της επιφανειακής τάσης ή για την
διευκόλυνση της ροής.

2. Η αναλογία ανάμιξης σκόνης - υγρού, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αλλαχθεί 
σε: 100 g σκόνη : 26 ml υγρό.

3. Μετά την ανάμιξη του πυροχώματος με την σπάτουλα (μέχρι να γίνει ομοιογενές 
μείγμα), ανακατέψτε σε κενό για 60 - 90’’. Σε περίπτωση μικρότερων ποσοτήτων
(50 g), ο χρόνος ανάμιξης πρέπει να παραταθεί σε 120’’. Μετά την επένδυση 
μην τοποθετείτε το πυρόχωμα σε συσκευή πίεσης (μπορεί να ραγίσει).

4. Για μια τέλεια διαστολή κατά την πήξη, τοποθετήστε στους δακτυλίους μέγεθος 
3, ένα στρώμα  υποκατάστατου αμιάντου (1 χιλ. , αρ. παραγγελίας 2250) και 
για τα μεγέθη 6 και μεγαλύτερα δύο στρώματα.

5. Μην χρησιμοποιείτε χάρτινους δακτυλίους στην επένδυση, γιατί λόγω της 
ανεξέλεγκτης διαστολής, μπορεί να μην υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

6, Οποιαδήποτε σκλήρυνση ή τοποθέτηση του δακτυλίου σε πίεση δεν είναι πια 
απαραίτητη και πρέπει να αποφεύγεται.

7.1. Χρόνος παραμονής:
300° C περίπου 30 - 60 λεπτά, (ιδανική ταχύτητα ανόδου 5° C/ λεπτό) 
για δακτυλίους 1,3 και 6,
για δακτύλιο 9: 45 - 69 λεπτά.

7.2. Χρόνος παραμονής:
600° C περίπου 30 - 60 λεπτά.

8. H αποθήκευση του πυροχώματος σε θερμοθάλαμο, εγγυάται συνεχή 
θερμοκρασία επεξεργασίας και σταθερές ιδιότητες. Ο θερμοθαλάμος (αρ. 
παραγγελίας: 2320), με θερμόμετρο απόκλισης ±1° C, είναι ιδανικός χώρος 
αποθήκευσης για όλα τα υλικά δύο συστατικών.

9. Κατά την διάρκεια της πήξης, όλα τα πυροχώματα, πρέπει να πήζουν μακριά 
από τις δονήσεις του δονητή, διαφορετικά μπορεί να ραγίσει ή να σπάσει. 
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