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0123 
Tandheelkundige gietlegering op basis van kobalt, type 4, in cilindervorm  

1. Indicatie 

Voor het vervaardigen van modelgietframes en combinatiewerk op tandheelkundig gebied voor verwijderbare tandprothesen. Voor gebruik door gekwalificeerd 
vakpersoneel. SHERALIT-CYLINDRA wordt volgens DIN EN ISO 22674 aangemerkt als “vrij van nikkel, beryllium en cadmium”. 

2. Contra-indicaties 

Niet voor keramische bekleding. 

3. Bijwerkingen 

In zeldzame individuele gevallen zijn allergieën mogelijk voor bestanddelen 
van de legering of elektrochemisch geïnduceerde ongemakken. In geval 
van bekende allergieën of onverenigbaarheden met de bestanddelen van 
de legering mag de legering niet worden gebruikt. In zeldzame gevallen 
kunnen legeringen op basis van kobalt huidirritatie veroorzaken bij 
gevoelige personen. Een patchtest wordt geadviseerd. 

 

4. Veiligheidsinstructies 

Metaalstof en rook zijn schadelijk voor de gezondheid. Metaalstof en -
dampen zijn schadelijk voor de gezondheid. Kobalt is ingedeeld als 
kankerverwekkend, giftig voor de voortplanting, mogelijk mutageen, 
sensibiliserend voor de luchtwegen en de huid. Gebruik tijdens het smelten 
en afstralen een geschikt afzuigsysteem. Daarnaast adviseren we 
adembescherming van het type FFP3-EN149. 
Voordat de tandprothese wordt aangebracht, moet worden gelet op de 
aanwezigheid van andere metalen in de mondholte. Verschillende 
metalen kunnen het zogenaamde “batterij-effect” veroorzaken. 
Aanbevolen wordt om patiënten te wijzen op de mogelijkheid dat 
tandheelkundige legeringen de MRI-resultaten kunnen beïnvloeden. 

5. Verwerkingsinstructies 

Modelleren/gietlopen 
Zorg voor een passende diameter van de modellering. 
Breng het gietkanaal volgens de algemene tandtechnische regels aan. 

 
  Inbedden/voorverwarmen 

 Gebruik uitsluitend fosfaatgebonden inbedmassa's. Volg de aanwijzingen 
van de fabrikant van de inbedmassa's.  

  We adviseren een voorverwarmtemperatuur van 850 - 950°C. 
 
 Smeltkroes 

Gebruik uitsluitend schone smeltkroezen op keramische basis die geschikt 
zijn voor elke legering (magnesium-, silicium-, aluminiumoxide). 

 Voeg geen smeltpoeder toe! 
 
 Gieten: inductiegieten/hoogfrequente procedure 

Smelt het metaal voor tot het in elkaar zakt. Plaats de moffel in het 
gietapparaat en ga daarna verder met smelten. Het gieten wordt vóór het 
openbarsten van het smeltoppervlak in gang gezet. 

 
 Gieten: vlamgieten 

Smelt het metaal met de zuurstofarme vlamzone. Het optimale 
gietmoment is bereikt als de smelt een brijachtig karakter heeft en door de 
vlam kan worden bewogen. 

 
 Uitbedden 

De beste legeringsstructuur wordt bereikt door de moffel tot op 
kamertemperatuur te laten afkoelen.  
 
 
Verwijder de resten van de inbedmassa met een 
uitbedtang/hardgipstang. Sla niet op de conus. 

 
 

6. Technische waarden 

Vickershardheid HV10 (N/mm 2)  340 
Dichtheid (g/cm3)   8,3 
Treksterkte (N/mm2)   675 
Rekgrens 0,2 (N/mm2)   441 
Breukrek (%)    9 
Elasticiteitsmodulus (N/mm2)  197.000 

7. Temperaturen (°C) 

Voorverwarmtemperatuur moffel  850 - 950  
Soliduspunt    1.350 
Liquiduspunt    1.400 
Giettemperatuur    1.600 

8. Materiaalsamenstelling (%) 

Chroom    29,0 
Kobalt     63,0 
Molybdeen    6,0 
Andere elementen minder dan 1%  C, Fe, Si, Mn 

9. Solderen/laserlassen 

Voor het solderen adviseren wij de soldeerbout SHERALOT-N. 
Voor het laserlassen adviseren wij het gebruik van de SOLDEERDRADEN van 
SHERA. Verkrijgbaar op een rol van 2 meter in een dikte van 0,35 mm of 0,5 
mm. 

10. Bewaren 

 Geen speciale vereisten. 

11. Traceren van de charge 

Elke charge die wij leveren is voorzien van een chargenummer (LOT). Neem 
dit nummer op in de documentatie van elke patiënt om de 
traceerbaarheid te waarborgen. 
Gebruik uitsluitend nieuw metaal om de charge goed te kunnen traceren. 

12. Afvalverwijdering 

Voer de inhoud / hetreservoirafin overeenstemming met de plaatselijke 
voorschriften voor afvalverwijdering. 

13. Garantie 

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG is gecertificeerd volgens DIN 
EN ISO 13485 en garandeert dat de producten, vanwege een uitgebreid 
kwaliteitsborgingsyssteem, een perfecte kwaliteit hebben. Onze 
aanbevelingen voor de gebruiker zijn gebaseerd op zogenaamde 
richtwaarden die in ons testlaboratorium zijn vastgesteld. Deze waarden 
kunnen alleen worden gegarandeerd als de aangegeven 
procedurestappen worden gevolgd. De gebruiker is zelf verantwoordelijk 
voor de verwerking van de producten. SHERA is niet aansprakelijk voor 
ontoereikende resultaten, omdat SHERA geen invloed heeft op de verdere 
verwerking. Eventuele rechten op schadevergoeding die desondanks 
zouden kunnen ontstaan, hebben uitsluitend betrekking op de waarde van 
onze producten. 
Ernstige voorvallen dienen te worden gemeld bij SHERA Werkstoff-
Technologie GmbH & Co. KG en de verantwoordelijke instanties.

 
Symbolen: 

Gebruiksaanwijzing Niet voor  Lotnummer Artikel-  Medisch  Datum van Fabrikant 
opvolgen   hergebruik    nummer   product  vervaardiging 
  

 


