
  

 GILVEST EHT superfine 

velmi jemná fosfátová bezuhlíkatá zatmelovací hmota 

Výrobce: 

BK Giulini 

  

       

 

velmi jemná fosfátová bezuhlíkatá zatmelovací hmota určená pro všechny typy dentálních slitin (zlaté, kobaltchromové  a 

kobaltniklové ) používané ve fixní protetice (korunky a můstky fasetované keramikou, kompozitními plasty a plasty) 

 

Poměr míchání: tekutina 24 ml / prášek 100g  

 

Doporučené množství na objem:  licí kroužek č.3  30 ml / 126 g 

    licí kroužek č.5        60 ml / 252 g 

 

Doporučené koncentrace expanzní tekutiny:  

60 % tekutiny + 40 % dest. vody  při odlévání jednotlivých korunek  

50 % tekutiny + 50 % dest. vody při odlévání kořenových nástaveb 

100 % tekutiny ostatní práce  

Při odlévání konstrukcí ze zlatých slitin není nutné měnit doporučené koncentrace. 

 

Příprava licí formy: 

Pokud budeme využívat licí kovové kroužky vždy je pečlivě vysteleme jednou vrstvou keramického papíru, který těsně před 

zaléváním zatmelovací hmotou zvlhčíme vodou. 

Můžeme také zhotovit formu pro odlévání slitin bez licího kovového kroužku s využitím silikonových formiček. 

 

Pracovní postup: 

Do mísícího kelímku nejprve nalijeme odměřené množství tekutiny a poté v daném poměru postupně nasypeme prášek. 

Prášek s tekutinou nejprve ručně promísíme po dobu cca 20 sec. - dále hmotu necháme mísit ve vakuové míchačce po dobu 

59 sec. Po skončení míchání ponecháme mísící kroužek dalších cca 10 sec. ve vakuu. Bezprostředně poté vlijeme 

zatmelovací hmotu do připravené formy umístěné na vibrátoru, který nastavíme na maximální výkon. Zatmelovací hmotu 

lijeme pozvolna a dbáme na to, aby plynule obtékala voskový model konstrukce – do vnitřních prostor korunek aplikujeme 

zatmelovací hmotu štětcem nebo sondou.  

Zatmelovací hmotu lze připravit také ručním mícháním bez použití vakua – intenzivně mísíme cca 1 minutu. Chceme – li 

však plně využít všech vlastností zatmelovací hmoty, zejména její vynikající konzistenci, volíme pokud možno vakuové 

míchání.  

 

Pracovní čas (čas, po který je zatmelovací hmota zatékavá): cca 6 min. 

 

Vypalování: 

Po vytvrdnutí zatmelovací hmoty, tzn. za 45 - 60 min., umístíme formu do studené pece.  

Teplotní křivka vypalování probíhá stejně jako u všech fosfátových zatmelovacích hmot – na vypalovací peci tedy nastavíme 

časovou prodlevu cca 580 oC - 600 oC. Konečnou teplotu vypalování, jejíž hodnotu nastavujeme v závislosti na použité 

kovové slitině (obvykle cca 950 oC), udržujeme po dobu 45-60 min. Volíme teplotní nárůst v rozsahu 7-9 oC /min podle 

velikosti kroužku (čím vetší je kroužek tím menší volíme teplotní nárůst).  

Maximální možná konečná teplota vypalování - 1050 oC 

 

Expanzní hodnoty: 

při 100% koncentraci GILVEST Liquid  

- expanze při tuhnutí (za studena) cca 1,4 % 

- teplotní expanze (při vypalování) cca 1,3 % 

- celková expanze                  cca 2,7 % 

 

Další informace: 

Stěna voskového modelu musí mít min. tloušťku 0,4-0,5 mm  –  tloušťku je nutné zkontrolovat měrkou na vosk, jinak hrozí 

nedolití odlitku. Jestliže je voskový model ošetřen mokrým prostředkem redukujícím povrchové napětí je nutné nechat jej 

nejprve oschnout.  

Průměr licích čepů vtokové soustavy - přívodové kanály 4mm, centrální čep 5mm, spojky s odlitkem 2,5-3mm.(viz obrázek). 

Tato zatmelovací hmota obsahuje křemík a kristobality, proto je nutné se vyvarovat se inhalaci prachu vzniklého při jejím 

zpracovávání. 

Při dodržení mísícího poměru zpracujeme na 5 kg prášku přibližně 1 l tekutiny.  

Firma zaručuje dané optimální vlastnosti zatmelovacích hmot při správném dodržování daných mísících poměrů s přesností 

vážení na gramy a mililitry (stačí použití kuchyňské váhy). 

Balení:  prášek: 5 kg , 20 kg                           tekutina: 1 l 

 


