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Třída I. Otiskovací sádry

Dr. Kühns®

Třída II. Modelovací 
sádry (Alabastrové)

Artikulační  

Mounting Stone

Non Plus Ultra

Velox®

Alamo

Alamo S

Ehodit 

Třída III.
Kamenné  sádry

Hinrizit®

Hinrizit® Speed

Laborit®

Hinridur®

Hinridur® S

Ortho Plaster

Hinrizit® E

Třída IV. Super tvrdé 
sádry (s nízkou expanzí)

Hinriplast® N

Hinristone® 20/22*/24*

Hinristone® Speed

Japan

SH 074

Die Stone

Tru Stone

Sockelgips FL

Sockelgips Natur

CAM-Stone N

Třída V. Super tvrdé sádry 
(s vysokou expanzí)

Die Keen

HinriDie

Hinristone® E

*
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Mnoho let je Dr. Kühns 
jednou ze základních 
otiskovacích sáder. 
Využítí tohoto exce-
lentního přípravku je 
jednoduché, zaručuje 
přesný otisk a trvalou 
výbornou kvalitu. Může 
být též užíván jako rychle 
tuhnoucí artikulační 
hmota.

Dr. Kühns®
Otiskovací 
sádra
přírodní sádra s vůní mentolu

přírodně bílá
růžová

Otiskovací 
sádry 
třídy I.

Produkt Barva Míchací poměr  Doba Doba Expanze Tlaková  Tlaková tuhost Balení
  voda/ zpracovatelnosti tuhnutí v % po 2 h tuhost po 1 h suchého modelu v kg
  sádra (Min.) (Min.) tuhnutí (MPa) za sucha (MPa)

Dr. Kühns® přírodně bílá  50:100 1,5 2,5 0,06 15 20 25,0
 růžová       

Technické údaje podle EN ISO 6873:

Otiskovací sádry třídy I. Barva Pytel 25 kg

Dr. Kühns® 
přírodně bílá 100114

růžová 100114

Správná výroba modelů
Přesný otisk a dokonale reprodukovaný sádrový 
model jsou základem pro dobrou práci zubního 
technika a jsou klíčové pro dobrý výsledek.  Námi 
nabízené dentální sádry nejsou náročné na zachá-
zení, ačkoli nedostatek  informací může zapříčinit 
mnoho chyb. Jsme rádi, že Vám můžeme nabíd-
nout sádry,  jejichž kvalita vychází z naší mnohaleté 
zkušenosti. Kontaktujte nás prosím v případě, že 
budete mít zájem o kurz nebo seminář pro dob-
ré proškolení Vašich zákazníků či zaměstnanců. 
Zároveň rádi přijedeme k Vám a poskytneme 
školení pro Vaše zákazníky. Prosím, kontaktujte 
nás, pokud potřebujete jakoukoli pomoc týkající se 
zacházení s dentální sádrou. Naši zkušení technici 
Vám rádi poskytnou pomoc. 
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Artikulační 
sádra
přírodní sádra s vůní limetky 

přírodně bílá

Přírodní speciální sádra 
pro protiskusy, která se 
vyznačuje nízkou expanzí 
a výbornou 
reprodukovatelností, 
doba tuhnutí 2-3 min. 
Tato artikulační sádra 
je zárukou precizních 
protiskusových modelů. 

Artikulační 
sádra
syntetické sádra

superbílá

Syntetická sádra, vhod-
ná pro modely skusu 
v ortodoncii pro orto-
dontické, diagnostické a 
dokumentační modely, 
dále při frézování KFO-
konstrukcí nebo členů 
můstků, pro registraci 
skusu a předkusu. Vykazu-
je velice nízkou expanzi.

Modelovací 
alabastrové
sádry třídy II.

Sádra z pravého 
přírodního alabastru z 
pohoří Harz, objemově 
konstantní s 25% podílem 
tvrdé sádry, materiál s 
říditelnou roztažností pro 
rutinní praxi. Dlouhá doba 
tuhnutí. Doba zpracova-
telnosti cca 20 min. 

Non Plus Ultra
přírodní sádra

přírodně bílá

Přírodní, upravená 
sněhobílá sádra pro 
přesné otisky a k 
zaartikulování, nepatrná 
expanze a vynikající 
reprodukovatelnost. Při 
zaartikulování je 
garantována precizní 
fixace modelu a zároveň 
jeho racionální zhotovení 
z důvodů krátké doby 
tuhnutí. 

Mounting
Stone
přírodní sádra

sněhově bílá
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Velox®
přírodní sádra

přírodně bílá

Modelovací sádra pro 
laboratoř ke zhotovení 
modelů a forem 
zvláště pro baze, 
vysoká kvalita, 
ohraničená expanze, 
s přísadou 20% 
tvrdé sádry, 
dlouhá doba 
zpracovatelnosti 
a tuhnutí.

Alamo S
přírodní sádra

přírodně bílá

Používá se pro labora-
torní práce, pro které jsou 
dentální sádry III. třídy moc 
tvrdé a sádry II. třídy moc 
měkké. Je zvláště vhodná 
pro práce s pryskyřicemi, 
při použití této sádry jsou 
dosaženy nejlepší 
výsledky. Tato sádra 
podstatně  zjednodušuje 
vyjímání z formy. 

Ehodit
přírodní sádra

modrá
zelená
přírodně bílá 

Z čistého přírodního 
materiálu, objemově 
konzistentní s 25% 
podílem sádry, materiál 
s říditelnou roztažností 
pro rutinní praxi. Krátká 
doba tuhnutí i doba 
zpracovatelnosti, 
cca 10 min.

Alamo
přírodní sádra

přírodně bílá

Modelovací sádra pro 
laboratoř ke zhotovení 
modelů a forem 
zvláště pro baze, vysoká 
kvalita, ohraničená 
expanze, s přísadou 
20% tvrdé sádry, 
dlouhá doba zpracování 
a tuhnutí. 
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Produkt Barva Míchací poměr  Doba Doba Expanze Tlaková  Tlaková tuhost Balení
  voda/ zpracovatelnosti tuhnutí v % po 2 h tuhost po 1 h suchého modelu v kg
  sádra (Min.) (Min.) tuhnutí (MPa) za sucha (MPa)

Artikulační  
přírodní sádry přírodně bílá 40:100 3 4,5 0,04 20 30 
syntetické sádry super bílá 30:100 3 4,5 0,04 20 30 25,0

Mounting sněhově bílá 56:100 1,5 2-3 0,08 18 35 
Stone        22,7 

Non  přírodně bílá 50:100 10-12 18-22 0,28 12 17 
Plus Ultra         25,0

Velox přírodně bílá 50:100 5-6 10-12 0,15 15 20 
        25,0

Alamo přírodně bílá 50:100 10-14 18-25 0,29 12 17 
         25,0
 
Alamo S přírodně bílá 50:100 5-6 12-14 0,10 12 17 
         25,0
 
Ehodit  modrá 40:100 5-6 10-12 0,16 20 40 25,0  
 zelená                                                 
 přírodně bílá       

Technická data dle EN ISO 6873:

Modelovací sádry třídy II. Barva Karton 20 kg
REF

Pytel 25 kg
REF

Artikulační přírodní sádry přírodně bílá 100104

Artikulační syntetické sádry super bílá 100954

Mounting Stone sněhově bílá 105006 (22,7 kg) -

Non Plus Ultra přírodně bílá 100124

Velox® přírodně bílá 100134

Alamo přírodně bílá 100144

Alamo S přírodně bílá 100154

Ehodit

modrá 101624

zelená 101644

přírodně bílá 100164



8

Osvědčená tvrdá sádra, 
2x mletá, určená pro 
všestranné a široké den-
tální použití ze speciálně 
vybíraného přírodního 
sádrovce, s trvalou 
objemovou stabilitou. 
Tato sádra vykazuje 
vysokou pevnost, hladký 
povrch a exaktní přesnost 
odlitku. 

Hinrizit®
přírodní sádra

modrá
zelená
super bílá

Tvrdá dentální sádra 
výborné kvality, s 
vysokou tvrdostí 
a velmi dobrými 
vlastnostmi pro 
snadné opracování. 
Tato sádra vykazuje 
nízkou expanzi, 
vysokou tekutost 
a objemovou 
stabilitu.

Laborit®
přírodní sádra

žlutá

Hinrizit®
Speed
přírodní sádra

žlutá

Klasická tvrdá modelovací 
sádra se zvláště 
krátkou dobou tuhnutí, 
bez ovlivnění pevnosti 
a reprodukovatelnosti, 
zvláště vhodná pro 
rychlé opravy a práce, 
jejichž provedení spěchá. 
Po 10 minutách je 
připravena ke zpracování. 

Modelovací
kamenné 
sádry
třídy III.
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Sádra vyráběná na 
základě speciálních 
poznatků, obzvláště 
cenově výhodná a 
přitom velice kvalitní 
přírodní sádra, která se 
dodává v mnoha barev-
ných odstínech, vysoká 
tvrdost a stabilita hran při 
dobré tekutosti a nízké 
expanzi charakterizuje 
tuto dentální sádru.

Hinridur®
přírodní sádra

žlutá
modrá
zelená
přírodně bílá

Syntetická tvrdá 
sádra vhodná pro 
protetickou oblast a 
oblast čelistní 
ortodoncie a 
ortopedie, vhodná i 
pro zhotovení 
situačních modelů 
a pro modely
 protiskusů.

Hinridur® S
syntetická sádra

žlutá, modrá
super bílá

Pro KFO  a studijní 
modely, lehce se 
míchá, je výborně 
tekutá, tvrdší než 
běžná KFO sádra, 
snadno se brousí a 
leští, lesklý povrch 
sněhobílé barvy.

Hinrizit® E je speciálně 
složená dentální sádra s 
vysokou expanzí. 
Používá se pro zhotovení 
modelu a pro zatmelení v 
pryskyřičných technikách a 
vyrovnává, na základě vysoké 
expanze, kontrakce
protézových pryskyřic 
(jako např. SR Ivocap 
Injection System), je určena 
pro protézové pryskyřice.  

Ortho Plaster
přírodní sádra

sněhově bílá

Hinrizit® E
přírodní sádra

přírodně bílá
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Produkt Barva Míchací poměr  Doba Doba Expanze Tlaková  Tlaková tuhost Balení
  voda/ zpracovatelnosti tuhnutí v % po 2 h tuhost po 1 h suchého modelu v kg
  sádra (Min.) (Min.) tuhnutí (MPa) za sucha (MPa)

Hinrizit® modrá 30:100 5-6 10-12 0,13 30 60 25,0
 žlutá 30:100 5-6 10-12 0,14 26 60 
 super bílá 30:100 5-6 10-12 0,14 26 60

Hinrizit® žlutá 30:100 2-3 5-6 0,13 28 60 25,0
Speed        
 
Laborit® žlutá 30:100 5-6 10-12 0,14 25 58 25,0
        

Hinridur® žlutá 30:100 5-6 10-12 0,17 23 50 25,0
 modrá       
 zelená
 přírodně bílá

Hinridur® S žlutá 30:100 5-6 10-12 0,18 23 50 25,0
 modrá       
 super bílá

Ortho  sněhově bílá 35:100 7-8 12-15 0,18 35 45 22,7
Plaster        

Hinrizit® E  přírodně bílá 25:100 5-6 10-12 0,60 30 60 4 x 5,0
        

Technická data dle EN ISO 6873:

Modelovací sádry třídy III. Barva Karton 25 kg 
REF

Pytel 25 kg 
REF

Hinrizit®
modrá 100204

žlutá 100214

Hinrizit® pro KFO super bílá 100234

Laborit® žlutá 100224

Hinrizit® Speed žlutá 102114

Hinridur®

žlutá 100814

modrá 100824

zelená 100844

přírodně bílá 100834

Hinridur® S

žlutá 108144

modrá 108244

super bílá 108344

Ortho Plaster sněhově bílá 104906 (22,7 kg) -

Hinrizit® E přírodně bílá 102251 (20 kg)
(4 x 5,0 kg Alu-sáček)
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Supertvrdé
sádry 
třídy IV.
(nízká expanze)

Hinriplast® N
přírodní sádra se syntetickými 
stabilizátory

perlová šeď
slonová kost
pomerančová
zlatohnědá

Optimálně tekutá 
thixotropní supertvrdá 
sádra z přírodní suroviny 
vysoké čistoty, s 
neobyčejnou tvrdostí, 
vynikající stabilitou hran 
a vysokou pevností i 
odolností vůči vrypu při 
velice nízké expanzi. 
Tato sádra je 
mnohostranně 
použitelná obzvláště 
pro vysoce 
kvalitní protetiku.

Hinristone®
20/22/24
přírodní sádra

zlatohnědá
žlutá
zelená
bílá

Stabilizovaná 
umělými látkami, 
nejtekutější, 
nejotěruvzdornější 
a ostré kontury 
nejlépe kreslící 
supertvrdá sádra. 
Přestože je velice tvrdá, 
není křehká, lze ji bez 
rizika řezat, vrtat a 
brousit, má superhladký 
povrch a je extrémně 
objemově konzistentní. 

CAM-Stone N
speciální sádra  
pro optoelektronické
systémy 

červenohnědá
slonová kost

CAM-Stone N je 
speciální sádra pro 
optoelektronické 
systémy (např.CEREC) 
pudrovitě nadýchané 
konzistence, odstraňuje 
rušící reflexe v 
definovaných vlnových 
délkách, krátká doba 
tuhnutí umožňuje 
použití pouze v 
"chair-side"poloze. 

Rychlá supertvrdá sádra
k naléhavým opravám, 
tato sádra je také 
vhodná pro 
protiskusové a situační 
modely, na základě 
krátké doby tuhnutí je 
model během 10 minut 
formovatelný a může být 
okamžitě dále zpracován.

Hinristone®
Speed
přírodní sádra

žlutohnědá
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Syntetická supertvrdá 
sádra, která svým složením 
dosahuje špičkových 
hodnot v pevnosti a 
expanzi. Modely s velice 
přesnými hranami 
vykazují též vysokou 
odolnost proti poškrábání 
a mají velmi hladký povrch. 
Je velice vhodná pro 
ortodoncii, zhotovení 
detailních modelů 
(vodících čepů), kontrolní 
modely a nejnáročnější 
modelové práce.

SH 074
přírodní sádra se syntetickou 
přísadou

bílá
růžová

Je vhodná pro 
modely pilířů, korunek 
a můstkové práce. 
Z důvodů nízké 
rozpínavosti má 
vysokou přesnost, 
velice hladká a 
má tvrdý povrch.

Die Stone
přírodní sádra

broskvová

Universální supertvrdá 
sádra pro korunkové 
a můstkové práce
s velice hladkým a 
tvrdým povrchem, 
nízká expanze 
zaručuje vysokou 
přesnost.

Tru Stone
přírodní sádra

růžová

Syntetická supertvrdá 
sádra s velice nízkou 
rozpínavostí, vysokou 
přesností hran a 
enormní tvrdostí. Tato 
sádra vykazuje 
vysokou tekutost 
spojenou s obzvláště 
hladkým povrchem. 
Je určena především 
pro zhotovení zubních 
oblouků, kontrolních 
modelů a jednotlivých 
pilířů při keramických 
a drahokovových 
technikách.

Japan
syntetická sádra

bílá
zlatohnědá
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Dobře tekutá bazální 
sádra, která může 
být z kelímku okamžitě 
(bez vibrací) nalévána 
přímo do formy baze, 
tato extrémně tekutá 
speciální sádra je 
určena pro baze 
všech pilířových a 
můstkových prací, 
garantuje snadné 
odlití bez bublin.

Sockelgips
Flüssig
přírodní sádra

modrá, zelená,
bílá, tmavě modrá

Produkt Barva Míchací poměr  Doba Doba Expanze Tlaková  Tlaková tuhost Balení
  voda/ zpracovatelnosti tuhnutí v % po 2 h tuhost po 1 h suchého modelu v kg
  sádra (Min.) (Min.) tuhnutí (MPa) za sucha (MPa)

Hinriplast® N perlová šeď 20:100 7-8 14-16 0,09 60 90 8,0
 slonová kost       25,0
 pomerančová
 zlatohnědá

CAM-Stone N červenohnědá 20:100 4 7-9 0,06 60 90 8,0
 slonová kost       25,0 

Hinristone® bílá, zelená, 20:100 (20) 6-7 12-14 0,09 60 90 8,0
20/22/24 zlatohnědá, 22:100 (22) 6-7 12-14 0,09 55 80 25,0
 šedá, žlutá 24:100 (24) 6-7 12-14 0,10 50 75

Hinristone® zlatohnědá 20:100 3-4 5-6 0,09 55 80 8,0
Speed        25,0
  
Japan bílá 20:100 5-6 10-12 0,09 60 85 8,0
 zlatohnědá       25,0

SH 074 bílá 23:100 5-6 10-12 0,10 45 75 8,0
 růžová       25,0

Tru Stone růžová 24:100 5-6 9-11 0,09 40 70 11,3

Die Stone broskvová 22:100 6-7 10-13 0,07 52 75 8,0
        22,7

Sockelgips tmavě modá 23:100 5-6 10-12 0,06 50 70 25,0
Flüssig modrá       
 zelená         
 bílá

Sockelgips bílá 25:100 3-4 6-8 0,06 40 65 25,0
Natur růžová       

Technická data dle EN ISO 6873:

Pro baze můstků, 
frézovací bloky, 
fixování podkladů, 
pro KFO modely a 
modely prosté pnutí. 
Umožňuje přesné 
uložení trnů.

Sockelgips
Natur
přírodní sádra

bílá
růžová



14

Supertvrdé sádry třídy IV. Barva  Karton 8 kg
REF

Karton 25 kg
REF

Pytel 25 kg
REF

Hinriplast® N

pomerančová 100693 100694

slonová kost 100683 100684

perlová šeď 100673 100674

zlatohnědá 106903 106904

CAM-Stone N
červenohnědá 100723 100724

slonová kost 107213 107214

Hinristone® 20

zlatohnědá 100653 100654

žlutá 106503 106504

zelená 106513 106514

bílá 100753 100754

Hinristone® 22

zlatohnědá 106523 106524

žlutá 106533 106534

zelená 106543 106544

bílá 107503 107504

Hinristone® 24

zlatohnědá 106553 106554

žlutá 106563 106564

zelená 106573 106574

bílá 107513 107514

Hinristone® Speed zlatohnědá 107653 107654

Japan
zlatohnědá 100183 100186

bílá 100173 100176

SH 074
růžová 100883 100886

bílá 100193 100196

Die Stone broskvová 100472 104709 (22,7 kg) -

Tru Stone růžová - 104809 (11,3 kg) -

Sockelgips Flüssig

modrá 109823 109824

zelená 109843 109844

bílá 109833 109834

tmavě modrá 109852 109854

Sockelgips Natur
bílá 108733 108734

růžová 108783 108784
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Supertvrdé
sádry 
třídy V.
(vysoká expanze)

Velmi tvrdá ale nikoli 
křehká supertvrdá sádra, 
vysoká reprodukční 
schopnost, z důvodů 
vysoké expanze 
vyrovnává kontrakce 
ostatních materiálů. 
Vysoký lesk povrchu z 
důvodu extra 
jemného zrna.

Die Keen
přírodní sádra

zelená
zlatohnědá

Tato dentální sádra je 
zhotovena z amerických su-
rovin a je upřednostňována 
(na základě své vysoké 
pevnosti a stability hran) 
pro vysoce náročné 
protetické práce. 
Zvýšená expanze vyrov-
nává kontrakce ostatních 
použitých materiálů. 

HinriDie
přírodní sádra

zelená
zlatohnědá

Hinristone® E
přírodní sádra 

zlatohnědá

Dobře tekutá tixotropní 
supertvrdá sádra s 
vyjímečnou tvrdostí, z 
vysoce hodnotné přírodní 
suroviny. Zvýšené hodnoty 
expanze lze využít k 
vyrovnání kontrakce 
ostatních surovin, vysoká 
odolnost v lomu a proti 
poškrábání. Zvláště vhodná 
pro vysoce kvalitní protetiku.

Produkt Barva Míchací poměr  Doba Doba Expanze Tlaková  Tlaková tuhost Balení
  voda/ zpracovatelnosti tuhnutí v % po 2 h tuhost po 1 h suchého modelu v kg
  sádra (Min.) (Min.) tuhnutí (MPa) za sucha (MPa)

Die Keen zelený 21:100 6 10-13 0,18 40 80 8,0
 zlatohnědý       22,7

HinriDie zelený 21:100 6 10-13 0,20 45 90 8,0
 zlatohnědý       22,7
 
Hinristone® E zlatohnědý 20:100 7 12-14 0,25 60 90 8,0
        25,0 

Technická data dle EN ISO 6873:

Supertvrdé sádry třídy V. Barva Karton 8 kg 
REF

Karton 22,7 kg
REF

Pytel 25 kg
REF

Die Keen
zelená 104601 104609 -

zlatohnědá 104636 104639 -

HinriDie
zelená 105603 105604 -

zlatohnědá 105613 105614 -

Hinristone® E zlatohnědá 100763 100767 (25 kg) 100764
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10 zásad 
pro používání 
dentální 
sádry

1. Příprava
Před nasazením nové várky 
sádry si ověřte, že je míchací 
stroj čistý a suchý. Staré zbytky 
sádry na stěrkách, kelímcích 
a míchacím stroji vedou k 
negativním změnám hodnot 
doby tuhnutí a expanze nově 

namíchaných sáder. Každá 
sádra by dle možnosti měla 
být míchána ve vakuu a při 
přesně navážených míchacích 
poměrech sádrového prášku 
a vody. Navážování ,,podle 
oka" vede přirozeně k velkým 
změnám v jednotlivých tech-

nických hodnotách příslušných 
druhů sáder. Doba a intenzita 
míchání by měly též odpovídat 
pokynům výrobce. Zásadně 
musí být vmícháván sádro-
vý prášek do odměřeného 
množství vody.

2. Použitá voda
Dentální sádry mají být 
míchány v zásadě s 
destilovanou vodou, která má 
teplotu místnosti, voda z 
vodovodu z důvodu kolísání 
teploty a z důvodu různé 

tvrdosti (podle regionu) se 
nedoporučuje. Použitá voda 
z vodovou obsahuje různé 
minerály, hlavně chloridy, 
sulfáty a karbonáty. Z důvodu 
přítomnosti těchto sloučenin 

může být negativně ovlivněna 
krystalizace dihydrátu a tím 
ovlivněna kvalita dentální sádry. 
Použití extrémně tvrdé vody z 
vodovodu může mít za následek 
nevhodný vliv na dobu tuhnutí.

3. Vsypávání sádry a míchání
Sádru do vody vsypávejte 
stejnoměrně, ale ne déle než 
10 sekund. Dle norem  
EN ISO 6873 se tento čas počítá 
od okamžiku prvního doteku 
sádry s vodní hladinou. Při ručním 
míchání po nasypání ponecháme 

sádru 20 sekund v klidu 
nasáknout. Potom následuje 
ruční rozmíchání. Při míchání ve 
vakuovém přístroji dochází ke 
kvalitnějšímu promíchání, proto 
je doba míchání kratší. Při ručním 
míchání se míchají sádry 60 
sekund a v míchačce 30 sekund, 

přitom nesmí být vakuum moc 
vysoké. Dolévání vody nebo
 dosypávání sádry z důvodu 
špatné konzistence mícháné 
sádry zasahuje negativně do 
procesu tuhnutí a poškozuje 
krystalizaci sádry.

krystalové struktury a další 
tvarování sádry je tedy 
nežádoucí a prakticky 
nemožné, neboť již nedochází 
k exaktně dostatečné 
reprodukovatelnosti detailů, 
pevnost a tvrdost sádry je 
výrazně redukována. Toto je 
potřeba mít bezpodmínečně na 

zřeteli i při použití třepaček. 
Odlévání formy na třepačkách 
se sice velice pozitivně 
projeví při snížené tvorbě 
bublin, zvýšené pevnosti a 
tekutosti sádry, ale tyto vibrace 
nesmí zasahovat v době tuhnutí 
do tvorby krystalové struktury 
sádry.

5. Tvarovací doba
Ztratí-li sádra povrchový lesk, 
je ještě přibližně 60 vteřin 
možno ji tvarovat. Potom 
následuje doba tvorby krystalů 
(doba tuhnutí), která je u 

různých druhů sádry rozdílná. 
10-12 minut +/- 1,5 minuty 
udáváme jako dobu tuhnutí 
tvrdých sáder. U některých 
supertvrdých sáder je 
doba tuhnutí úmyslně 

prodloužena. Dobu tuhnutí 
lze podle přání zákazníka i 
upravit při vlastním výrobním 
procesu příslušného druhu 
sádry.

6. Formování
Sádrový model by neměl 
být dříve než 30 minut po 
odlití vyjmut z formy. 
Alginátové a hydrokoloidní 
formy mají být po vyčištění, 

desinfekci a neutralizaci z 
důvodu jejich chybějící 
objemové stability vylity co 
nejdříve sádrou. Poněvadž 
se vůči dentální sádře tyto 
materiály chovají agresivně, 

mají být po 30 minutách 
vyklepnuty z formy. 
U ostatních otiskových 
materiálů se pozdější 
vyjmutí z formy ( až po jedné 
hodině) projeví velice pozitivně.

4. Odlévání
Dobře rozmíchanou sádru 
okamžitě nalejte do formy. Není 
vhodné najednou míchat sádru 
pro více než 2 - 3 modely, neboť 
odlévání musí odpovídat času 
zpracovatelnosti modelu. Na 
konci doby zpracovatelnosti 
dochází již k vytvoření 
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7. Expanze
Každá sádra se na konci doby 
tuhnutí (ke konci doby tvorby 
krystalické struktury) roztáhne. 
Velikost expanze je ovlivněna 
složením sádry, ale též okolní 
teplotou a vlhkostí okolního 
vzduchu. Srovnatelné porovnání 
expanze mezi různými sádrami je 
možné pouze za absolutně 
stejných podmínek. Proto jsou 
naše hodnoty expanze 
stanoveny za přísného dodržení 

podmínek odpovídajících 
normám DIN-EN 26873 nebo 
ISO 6873. Proto při porovnávání 
dbejte obzvláště na použití 
příslušných norem a 
konkrétních časových údajů. 
Dle DIN normy musí být totiž 
vyjádřena expanze příslušného 
druhu sádry po 2 hodinách v %
a pevnost v N/mm2 po jedné 
hodině. Pokud je model 
skladován za pokojové teploty 
a nižší vlhkosti vzduchu delší 

dobu, klesá expanze přibližně 
o 30%. Občas doporučované 
máčení modelu expanzi již 
vytvrdlé sádry opět mírně 
zvyšuje. Hodnoty expanze námi 
vyráběných dentálních sáder 
leží ale hodně pod DIN-normou 
předepsanými hodnotami 
(viz. tabulky). Praxe ale potvrdila, 
že určitá přesná expanze 
sádry je potřebná z důvodu 
vyrovnání kontrakce ostatních 
materiálů a surovin.

8. Povrch sádry
Kvůli případným problémům 
s povrchem mezi sádrou a 
alginátovými popř. hydrokolo-
idními formovacími hmotami je 
nutné předchozí ošetření těchto 

materiálů. Neutralizaci vlivem 
alginátových otisků zamezuje 
trojsložková kapalina. Hydroko-
lidní otisky mají být ošetřeny a 
neutralizovány kaliumsulfátovým 
nebo kaliumkarbonátovým 

roztokem. U otiskovacích hmot na 
polyetherové bázi dbejte pokynů 
výrobce. Zbytky slin a krve je 
potřeba pečlivě odstranit, neboť 
i ony velice ovlivňují chování 
dentálních sáder.

9. Máčení modelů
Sádrové modely nemají být ze 
zásady vystavovány žádným 
šokovým zátěžím. Pokud
je např. nezbytné namočení 
modelu, je z důvodu máčení (do 
5 - 8 minut) nutno minimalizovat 
nebezpečí oloupání popř. odření 
modelu. Čištění modelů pomocí 

vysokotlakého parního přístroje 
může vést k oděru povrchu a 
následné neostrosti kontur.
Čištění modelů je nejvhodnější 
za pomoci měkkého kartáčků a 
zředěného mýdlového 
roztoku. U starších modelů 
může být pomoci krátkého 
máčení minimalizováno 

odlupování a odštípnutí 
sádrových modelů při jejich 
preparování popř. řezání. U 
starších sádrových modelů 
může být voda sycena 
kalciumsulfátem a tím je 
minimalizováno vymývání a tím 
i zdrsnění povrchu modelů. 

Tip: 
Pokud oplachujete 

staré sádrové modely  
vodou, posypejte je 

kalciumsulfátem, čímž 
předejdete vymytí 

modelů.

Tyto standartní laboratorní 
procedury, které jsou často 
nevyhnutelné, by měly být 
prováděny velmi pečlivě. Sád-
rové modely by nikdy neměly 
být vystaveny náhlým výkyvům 

10. Máčení – Napařování – Čištění
teplot. Velmi doporučujeme na 
několik minut ponořit model 
do vody o teplotě okolo 50 °C, 
čímž se vyhnete štípání nebo 
dokonce zničení celého 
modelu. Čištění pomocí páry 

může také vést k poškození 
povrchu. Ve většině případů je 
vhodnější očistit model pomocí 
měkkého kartáčku nebo 
mýdlem.

Materiál Alginát Polyether Hydrokoloidy  A-Silikony

Charakteristika vlhký, jemný, snáší se svodou shodné s algináty, na vodu odpuzující
produktu křehký hydrofilní (kapky otiskovací lžíci jsou (kapky vody se
  vody se dělí) znatelné vodní stružky spojují)

Vlastnosti V souvislosti se snižováním  Není vhodné v případě Okamžitě odlejte, jinak  Bez objemových
 vlhkosti dochází ke zmenšení  většího krvácení či slinivosti vzniknou velké změn. Objemově stálý.
 objemu. Nelze skladovat dlou- vzhledem k hydrofilním vlast-  objemové změny.  Robustní. N.B. "C" silikony 
 hodobě. Lze udržovat vlhké  nostem. Neskladujte vlhké či  mohou být skladovány 
 maximálně po dobu 1 hod. společně s algináty.    min. po dobu 6 hod. 
  

Příprava Důkladně odstraňte zbytky Odstraňte zbytky krve a slin pod Důkladně odstraňte zbytky Odstraňte zbytky krve a slin 
 krve a slin. Neutralizujte ostří-  tekoucí vodou. Před litím poč-    krve a slin.  pod tekoucí vodou. Před litím
 knutím vodou nebo pomocí kejte min. 3 hodiny. Nevysušujte  počkejte min. 3 hodiny.
 sádry (pouze po dobu 3 min., úplně, jinak hrozí prosáknutí 
 jinak riskujete absorbci vody).   sádry do povrchu. 
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Poznámky
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Faxová objednávka
PKZM s.r.o.
Býšť 48
53322

Tel./Fax: 
+42(0) 466 989 550

Razítko/odesílatel:

Číslo zákazníka:

Kontaktní osoba 
pro zpětné dotazy:    

Tel.:

Popis výrobku/barva Jednotka Množství Jednotková Souhrnná
    cena cena

Zboží dodáváme v souladu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami.
Všechny výrobky zůstávají až do úplného zaplacení naším majetkem. 
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Základ daně

DPH

Cena s DPH
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Borsigstraße 1
D-38644 Goslar . Germany

Tel. +49 (0) 53 21/5 06 24 - 25
Fax +49 (0) 53 21/5 08 81

info@hinrichs-dental.de
www.hinrichs-dental.de

zalozěno 1888

Dentální a sádrové materiály


