
Návod k použití    

 

    
 

ELASTIC™ CROMO 
Alginátová otiskovací hmota 

 
Charakteristika: 

ELASTIC CROMO je alginátová otiskovací hmota s barevnou indikací  pracovních fází a prodlouženou 

dobou vylití sádrou, používaná ve stomatologické protetice a ortodoncii. 

 

Mísící poměr: 

20 ml vody : 9 g prášku 

 

Průměrný otisk: 

2 odměrky vody  

2 odměrky prášku  

Nejdříve odměřte vodu přiloženou odměrkou a nalijte do mísícího kelímku. Prášek alginátové otiskovací hmoty 

před použitím dobře protřepejte! Potom prášek bez stlačování dávkujte přiloženou odměrkou do mísícího 

kelímku. Vodu s práškem důkladně promíchejte plastovou třecí lopatkou podél stěn mísícího kelímku. 

 

Doba mísení: 

30 s 

 

Doba zpracovatelnosti: 

1 : 50 min při 23 °C (včetně doby mísení) 

 

Doba tuhnutí: 

2 : 30 min při 23 °C (včetně doby mísení) 

 

Dezinfekce: 

Ve vodném dezinfekčním roztoku např. JODISOL zředěném v poměru 1 : 10 (30 s) po opláchnutí vodou. 

 

Uchovávání otisku: 

Otisk doporučujeme odlít bezprostředně po sejmutí, max. lze skladovat po dobu 120 hodin v prostředí se 100% 

vlhkostí. 

 

Doporučený materiál pro odlévání: 

Sádra (např. MRAMORIT, CONVERTIN HART) 

 

Skladování:  

V suchu a temnu, při teplotě od 5 °C do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu. 

 

Upozornění:  

K přípravě alginátové otiskovací hmoty se doporučuje používat destilovanou nebo demineralizovanou vodu o 

teplotě 23 °C. Při vyšších teplotách a vyšší tvrdosti vody se zkracuje doba zpracovatelnosti a mění se intenzita 

zbarvení alginátové otiskovací hmoty. 

 

Likvidace odpadů: Prázdný obal a nespotřebovaný materiál může být likvidován společně s běžným odpadem 

vznikajícím na pracovišti. 

 

Varování:  

H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H332 Zdraví škodlivý při 

vdechování. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře 

větraných prostorách. P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky. 
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