
Použití:
Pro všechny typy zubních modelů (mistrovský model, pracovní dělený model, 
model na skeletové náhrady, stomatologickou dokumentaci a prototypování).

Vlastnosti:

•
•

•
 Návod k použití

Důležité
BPŘED OTEVŘENÍM BALENÍ je nezbytné vysušit všechny nádoby, nástroje, formy. 
Nerespektováním tohoto doporučení může vést ke kontaminaci produktu. V tomto případě
dodavatel nenese jakoukoliv odpovědnost.

Míchání složek:
• Vyčistěte a vysušte otisk stlačeným vzduchem.
•
 

• 

• Dále pomocí injekční stříkačky dle uvedeného množství poměru dávkování vmíchejte
 Novox aktivátor. Míchejte minimálně 20 vteřin. 

• Tvorbě bublin předejdete použitím vibrátoru. Po 30 minutách je možné vyjmout 
model z otisku a začít pracovat.

Poměry složek:

Doporučení:

 Na každých 10 ml Novox báze připadá 2,7 ml Novox aktivátoru.

Výroba mistrovského modelu, pracovního modelu:
• Vyčistěte a vysušte otisk stlačeným vzduchem.. 

Důležité
 Před odlitím odstraňte z otisku veškerou vlhkost (byť i jen náznaky vlhkosti).

• 
-

• Smíchejte složky dle bodu “Míchání složek” a vlévejte tekutinu tak, aby se postupně 
vyplňoval otisk a zabránilo se tvorbě bublin.

-

• Nechte vytvrdnout 30 minut.
• 
• Dále postupujte jako při běžném sádrovém modelu, použitím pilky, řezačky, 

diamantováho kotouče, frézy. Uvidíte, že Novox má mnoho výhod v porovnání se 
sádrovým modelem.

Důležité

•

 

Nikdy nepoužívejte Novox do alginátových, hydrokoloidních otisků.

• Teplota skladování NOVOX Activator by neměla být menší než 18 °. Pokud protřepáním 
zjistíte že Aktivátor obsahuje krystalky,  je možné je rozpustit v teplé lázni cca. 5 min.

•

 

Po každém použití musí být Novox nádoba skladovaná stále uzavřená na suchém místě.

•

 

Používejte vždy nerezové nebo plastové špachtle,  ne dřevěné.  Pozor na vlhkost nástrojů.

Údaje o nebezpečnosti:
Báze a Activátor 
Hořlavá kapalina a páry.

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Zdraví škodlivý při vdechování. Není určeno k jídlu. 
Udržte mimo dosah dětí.

Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (ochranné brýle a rukavice). 
Pokud není dobře větraný prostor, používejte ochranné masky.
Pokud je výrobek používán dle návodu nezpůsobuje žádné podráždění.

Ochranné brýle                                       Ochranné rukavice (PVC)

PRVNÍ POMOC
Neprodleně odstranit znečistěné části oděvů. Příznaky otravy se mohou projevit až po 
několika hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě.

 Řešení obtíží:
• 
• Při styku s kůží: odstraňte papírem, omyjte mýdlem a vodou.
• Při zasažení očí: odstraňte papírem a poté důkladně vypláchněte.
• Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Nepříjemné pocity po požití konzultujte s lékařem.

Bezpečnostní list pro tohoto výrobku lze získat na adrese: 
www.dynamicabutment.com

V případě pochybností nebo stavu nouze,
volejte: +34 973 28 95 80

Fyzikální vlastnosti

Novox Báze Novox Activátor Směs

Složení alkoholový Polymer Směs organických složek

Míchací poměr
na objem 10 ml 2.7 ml

Míchací poměr
na váhu 10g 2g

Stav Kapalný Kapalný Kapalný

Barva Bílá Jantarová Bílá

Mechanické vlastnosti při 23°C (1)

Tvrdost ISO 868-85 Shore D 80

ISO 178-93 MPa 5.000

Pevnost v ohybu ISO 178-93 MPa 50

Odolnost proti otěru ISO 527-96 MPa 24

Pevnost v tlaku ISO 604-97 MPa 62

*(1)

Mísicí čas Novox báze + Aktivátor Ručně 30 vteřin/ V
míchačce 15 vteřin

Doba zpracování 2 minutes

30 minut

Lineární smrštění (do síly 50 mm) (2) 0,0%

Lineární expanze (do síly 50mm) (2) 0,0%

*(2) rozměry modelů jsou menší než 50 mm, proto není dostatek materiálu způsobující výrazné
exotermické reakce, kontrakce a expanze je zanedbatelná, inklinuje k nule. 

Obsah
Novox Báze: 1 kg / 610 ml
Novox Aktivátor: 200 g / 164 ml
Stříkačka: 10 ml
Odměrka: 50 ml

Přepravní podmínky  

-
Skladovací podmínky
Skladujte ve zcela suchém, tmavém a větraném místě, ve svém původním uzavřeném 
obalu při teplotě mezi 15º a 25 ° C. Po otevření udržujte nádobu hermeticky uzavřenou 
v původním obalu a v dobře větrané místnosti bez vlhkosti. Chránte před světlem a
vlhkostí.

Likvidace odpadu

-

Záruka  

-

Správnosti technické dokumentace jsou založeny na současných znalostech a na základě 
výsledků zkoušek provedených v kontrolovaných a přesných podmínkách. Jiné použití je
na osobní zodpovědnost uživatele. Talladium España, S.L, Dynamic Dental s.r.o. neposkytuje
záruku při jiných než výše uvedených podmínkách použití. Odmítá nést zodpovědnost a
jakoukoli záruku týkající se slučitelnosti těchto produktů s různými aplikacemi, než je zde
popsáno. Talladium España, S.L., Dynamic Dental s.r.o. nenesou zodpovědnost za jakékoliv
škody vzniklé v důsledku nesprávného nebo neopatrného používání tohoto výrobku.
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Zastoupení pro Českou republiku:
Dynamic Dental s.r.o., Rybkova 9, 602 00 Brno

IČ 04252756
www.dynamicdental.cz
info@dynamicdental.cz

•

VJe nutné rozmíchat Novox Bázi. Tím se rovnoměrně rozloží těžší částice, které
vysedimentovaly na dno. Míchejte míchacím zařízením upevněným na nádobě 
minimálně 30 sekund.
Pokud je předchozí krok pečlivě splněn, odlijte do odměrky požadované množství 
NOVOX Báze. Vmíchejte NOVOX barvivo. Doporučuje se jedna kapka na 10ml Báze.

 Doporučujeme 20 až 30 ml na práci podle velikosti otisku.

Novox je velmi tekutý a proto je nutné zabránit vytečení z otisku. Např. uzavřít otevřené 
částí otisku/lžíce voskem, modelínou, silikonem.

Úplné vytvrzení nastává po 30 minutách.

NOVOX byl vyvinut pro polykondenzační a polyadiční silikonové otisky.

Dráždí kůži.

Při Inhalaci: vydýchat se na čerstvém vzduchu,Pokud je nutné, umělé dýchání.

Pružnost v ohybu

Střední hodnoty získané z typizovaných vzorků / Tuhnutí
7 hodin při teplotě 23 ° C

Další vlastnosti

Doba tuhnutí

Nejsou žádné zvláštní podmínky přepravy. Materiál je bezpečný, dle technické 
dokumentace.

Biologicky neodbouratelný materiál.
Nevyhazujte do odpady z domácnosti nebo kanalizace.
Likvidace materiálu spalováním nebo vhodnou skládkou.
Evropský katalog odpadů: 8 května, 2001. 
Rezidua isokyanátu 
ASY

vynikající textura povrchu i po řezání nebo frézování (hladký povrch).
voděodpudivý, inertní, odolný a snadno leštitelný.
otěruvzdorný.
 jednoduchá manipulace, čas tuhnutí pouhých 30 minut.


