
 

SILIKAN 
fosfátová formovací hmota pro vysokotavitelné slitiny 

 

Výrobce:  

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com 

 

Složení:            

magnesium oxide, ammonium dihydrogenphosphate, silica 

 

Charakteristika:  

Fosfátová formovací hmota, určená pro techniku odlévání vysokotavitelných dentálních slitin. 

 

Použití:         

 Zhotovování pracovních modelů pro celolité snímatelné zubní náhrady. 

 Zhotovování licích forem pro odlévání snímatelných zubních náhrad i separátních kotevních prvků. 

 Zhotovování licích forem pro odlévání fixních náhrad např. pro metalkeramiku. 

 

Zpracování:   

Formovací hmotu lze mísit ručně nebo ve vhodném vakuovém mísiči. Optimální mísící poměr je 11,8 ml tekutiny 

na 100 g prášku.Tento váhový poměr odpovídá přiloženým odměrkám. Výrobce doporučuje mísení Silikanu s 

vodným roztokem sólu kyseliny křemičité (SILISAN  N) v poměru 1:1 (koncentrace SILISAN N : voda). Při 

použití přípravku SILISAN® N se docílí vyšší expanze tuhnutí, tepelné expanze a vyšší pevnost formy. 

 

Doba tuhnutí formovací hmoty:  

6-11 minut 

 

Příprava pracovního modelu: 

Do formy připravené z agarové hmoty (např. DUBLAGA SPECIAL) se naleje část rozmísené formovací hmoty 

a nejlépe na vibrátoru se z ní vypudí vzduchové bublinky. Forma se doplní formovací hmotou a opět se použije 

vibrátoru. Po 45 minutách se může vyjmout ztuhlý model z agarové hmoty.  

 

Předehřívání a vyhřívání formy: 

K předehřívání se přistupuje 60-120 minut po rozmísení hmoty. Vzhledem ke složení a vlastnostem formovací 

hmoty, zejména její tepelné expanzi se doporučuje řízený způsob zahřívání formy. První předehřívání se provádí 

při teplotě 300 °C s prodlevou 30 minut při této teplotě. Dále se nastaví konečná teplota 850-900 °C a pokračuje 

se ve vyhřívání formy. Prodleva při konečné zvolené teplotě se doporučuje 30 minut.  

 

Upozornění: 

S ohledem na vysokou expanzi tuhnutí a tepelnou expanzi formovací hmoty je bezpodmínečně nutné vkládání 

žáruvzdorných pásků KP-50 do kovových licích forem. Při opomenutí tohoto pracovního postupu se vysoká 

expanze formovací hmoty projeví pseudokontrakcí.  

 

Varování:  

Hmota obsahuje křemen, inhalace suchého prášku může způsobit onemocnění plic (silikosa). Při práci nutno 

používat ochranné prostředky. 

 

Skladování:      

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

 

Doba použitelnosti:  

4 roky 

 

Balení: 

5 kg nádobka 

10 kg nádobka 


