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Conteúdo

Technovit® – resinas com padrões  
de qualidade e processamento.

Resinas de alta qualidade com  
manuseio simples.

As resinas para ensaio metalograficos da Kulzer  
atendem as mais altas exigências técnicas  
e de qualidade. Elas são usadas como agentes  
de embutimento para testes de materiais metalograficos 
ou como auxiliares nos processos de produção, sendo 
portanto, parte integrante da rotina diária de laboratórios 
modernos e como auxiliar nos processos produtivos.

Technovit® – A resina de múltiplas faces 
A marca “Technovit®” representa uma vasta  
gama de resinas que fazem parte das tecnologias  
mais diversificadas. 

Através do programa global “Technovit® & Co.”  
A Kulzer atende aos diversos requisitos exigidos para  
a Metalografia, como:

 � Embutimento;
 � Inclusão livre de falhas;
 � Transparência;
 � Economia de tempo; 
 � Simples manuseio; 
 �  Precisão de impressão e estabilidade  
do formato / contorno.

Além de aplicações metalográficas clássicas, os produtos 
Technovit® são utilizados como auxiliar em processos de 
produção industrial, fabricação de ferramentas, produção 
de protótipos e no setor de restauração. 

Todos os produtos Technovit® foram desenvolvidos nos 
laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento da Kulzer, 
empresa líder na produção e desenvolvimento de resinas 
de alta qualidade.

Desenvolvemos soluções personalizadas para você 
Além de nossos compostos padrão, nós também  
fornecemos a nossa experiência para 
desenvolver produtos personalizados 
aos nossos clientes.
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 RESINAS PARA EMBUTIMENTO A FRIO  RESINAS PARA EMBUTIMENTO A FRIO

Technovit® 4000  
Baixo encolhimento

Technovit® 4000 é uma resina de polimerização rápida,  
a frio, composta de 3 componentes, com base em 
poliéster modificado com um fino pó inorgânico.  
Disponível sob a forma de pó, líquido I e líquido II.

Principais caracterÍsticas
 � Otimização da proteção e definição de bordas;
 � Embutimento a vácuo possível durante a vida útil;
 �  Também adequado para embutimento de amostras com 
superfície porosa, pequenas fissuras, buracos e cortes.

Propriedades e aplicação
 � Baixo encolhimento durante  
a polimerização e definição ideal de borda;

 � Excelente comportamento de fluxo;
 � Boa adesão em superfícies metálicas;
 � Excelentes propriedades de desbaste e polimento;
 �  Tempo reduzido de polimerização de  
aproximadamente 6 a 13 minutos;

 � Proporção de mistura: 2: 2: 1 (pó: líquido I: líquido II);
 � Cor: branco opaco.

Resina especial para embutimentos livres de falhas 
e encolhimento
As áreas de aplicação cobrem uma gama completa  
de materiais com as mais diversas formas geométricas, 
onde qualidades superiores de ajuste de margem,  
afiação e polimento são obrigatórias.

Technovit® 4002 QI é um poliéster modificado  
que consiste em um componente rápido ou lento  
em pó (diferentes polimerizações e vida útil)  
e líquido.

Uma variedade de aplicações 
 � Technovit® 4002 IQ branco 
(pó lento aproximadamente 12 - 17 minutos)  
oferece vida útil adequada, ex. para infiltrar  
em superfícies porosas;

 �  Technovit® 4002 IQ verde  
(pó rápido aproximadamente 9 - 15 minutos) atende  
a mais proporções de amostras e economiza tempo.

Além de elevado grau de dureza, as resinas  
de embutimento a frio apresentam baixo  
encolhimento de polimerização, permitindo, 
assim, excelente definição de borda. Isto faz 
com que seja um ótimo agente de embutimento 
para todas as amostras que precisam 

Propriedades e aplicação
 � Resina livre de falhas;
 � Livre de encolhimento de polimerização;
 � Excelente definição de bordas;
 � Excelentes propriedades de afiação e polimento;
 �  Simples manuseio;
 � Menor estresse térmico se comparada  
a outras resinas de embutimento tradicionais;

 � Componentes em pó extremamente finos –  
com ótimo comportamento de moldagem;

 � Tempo de polimerização flexível.

 Technovit® 4000 - Apresentação

64708458 Technovit® 4000 pack combinado 1 750 g pó   
 500 ml líquido I / 250 ml líquido II 
64708459 Technovit® 4000 pack combinado 2 1.500 g pó 
 1.000 ml líquido I / 500 ml líquido II 
66032003 Technovit® 4000 pó 1 x 1.500 g pó 
64711227 Technovit® 4000 pó  1 x 7.500 g pó 
66032002 Technovit® 4000 líquido I 1 x 1.000 ml
64711228 Technovit® 4000 líquido I  1 x 5.000 ml
64712092 Technovit® 4000 líquido II  1 x 500 ml
64711229 Technovit® 4000 líquido II 1 x 2.500 ml

 Technovit® 4002 - Apresentação

66064414 Technovit® 4002 IQ Pó, white 1 x 1.300 g  
66064415 Technovit® 4002 IQ Pó, white 1 x 13.000 g
66064416  Technovit® 4002 IQ Pó, verde 1 x 1.300 g 
66064417 Technovit® 4002 Pó, verde 1 x 13.000 g 
66064411 Technovit® 4002  IQ Líquido 1 x 500 ml 
66064412 Technovit® IQ Líquido 1 x 1.000 ml 
66064413 Technovit® 4002  IQ Líquido 1 x 5.000 ml

Technovit® 4000 e Technovit® 4002 IQ
Material opaco para embutimento com alta dureza

Technovit® 4002 IQ 
Resina de 2 componentes livre de encolhimento,  
falhas e gaps durante a polimerização

ser examinadas em áreas periféricas.  
A aparência opaca permite que os níveis  
individuais possam ser observados sob  
um microscópio, evitando interpretações  
errôneas do foco na profundidade.

Resina de embutimento livre de falhas 
Alta dureza – baixo encolhimento

Quantidades e proporções de mistura Technovit® 4000

25 mm* 30 mm* 40 mm* 50 mm* Proporção de mistura Pó Líquido

15 g 25 g 40 g 60 g 20 g Pó com 30 g Líquido 40 % 60 %
6 g Líquido 1 10 g Líquido 1 16 g Líquido 1 24 g Líquido 1 20 g Pó com 28 ml Líquido
3 g Líquido 2 5 g Líquido 2 8 g Líquido 2 12 g Líquido 2 Primeira mistura de Líquido 1 e 2
6 g Pó 10 g Pó 16 g Pó 24 g Pó

*As taxas de mistura indicadas são valores de base e podem variar ligeiramente, dependendo das necessidades de cada aplicação.

Quantidades e proporções de mistura Technovit® 4002 IQ

25 mm* 30 mm* 40 mm* 50 mm* Proporção de mistura Pó Líquido

17 g 25 g 44 g 71 g 25 g Pó com 20 g Líquido aprox. 55.5 % aprox. 44.5 %
9 g Pó 14 g Pó 24 g Pó 39 g Pó 25 g Pó com 19 ml Líquido
8 g Líquido 11 g Líquido 20 g Líquido 32 g Líquido

*As taxas de mistura indicadas são valores de base e podem variar ligeiramente, dependendo das necessidades de cada aplicação.

APLICAÇÃO 
A aparência opaca permite camadas miscroscópicas 
individuais. Evitando interpretações errôneas/equívocos da 
profundidade.

1) Misture Technovit® 4002 IQ | 2) Insira a amostra na mistura  
3) Retire a amostra | 4) Posicione no molde de montagem   
5) Extraia umidade no spray dry | 6) Preencha completamente  
a amostra com o Technovit® 4002 IQ.
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As Resinas de embutimento a frio Technovit®  
são compatíveis aos requisitos dos mais  
modernos laboratórios, sendo as preferidas 
quando o controle visual da amostra na resina  
de embutimento é necessário.

Resinas de embutimento transparente de 2 
componentes baseadas no MMA têm um ponto 
de ebulição baixo o que leva a formação de 
bolha quando polimeriza. Ao utilizar o Techno-
mat (página 13], o ponto de ebulição pode ser 
aumentado. Possibilitando embutimentos 
altamente transparentes e livre de bolhas.

Technovit® 4004
Resina de Embutimento transparente

Technovit® 4006 e Technovit® 4006 SE
Completamente transparentes  
e com baixa temperatura

Technovit® 4004 
Transparente para rotina de embutimento 
Resina de embutimento transparente de 2 componentes 
com base no MMA. Este sistema pó / líquido foi  
otimizado para análises rápidas de rotina que exijam  
inspeção visual.

Propriedades e aplicação
 � Sistema de 2-componentes pó e líquido;
 � Tempo rápido de polimerização de 9 – 12 minutos;
 � Fácil aplicação graças à proporção de mistura ajustável.

Technovit® 4006 
Alta Nitidez

A versão transparente para amostras sensíveis
Completamente transparente, a resina de embutimento  
a frio de 2 componentes permite um menor estresse 
térmico, devido ao tempo de polimerização ser mais longo. 
Proporcionando o preparo em materiais sensíveis de 
forma simples e descomplicada!

Propriedades e aplicação
 � Sistema de 2-componentes pó e líquido;
 � Fácil aplicação graças a proporção de mistura ajustável;
 � Embutimentos livres de falhas através de agentes de 
ligação integrados e menor estresse de temperatura;

 � Excelentes propriedades de afiação e polimento;
 � Novo sistema iniciador - menos irritante;
 � Ideal para preparações de rotina com menor  
estresse térmico.

Technovit® 4006 SE
Alta Nitidez  

Para verter camadas mais finas
Esta versão oferece quase todas as características  
da Technovit® 4006, porém, Technovit® 4006 SE também  
é adequado para camadas muito finas e oferece  
a possibilidade de embutir pequenas amostras  
com volume baixo altamente transparente em  
um curto espaço de tempo. 

Propriedades e aplicação
 � Índice de polimerização mais rápido  
que Technovit® 4006;

 � Maior dureza que Technovit® 4006;
 � Excelentes propriedades de afiação e polimento;
 � Menor formação de bolhas mesmo quando 
processado sem a Technomat®;

 � Polmerização apropriada mesmo  
em camadas muito finas.

 Technovit® 4004 - Apresentação

64708471    Technovit® 4004 Pó 1 x 1.000 g
64708472  Technovit® 4004 Pó 2 x 1.000 g
64708473  Technovit® 4004 Pó 1 x 10.000 g
64708474  Technovit® 4004 Líquido 1 x 500 ml
64708475  Technovit® 4004 Líquido 1 x 1.000 ml
64708476  Technovit® 4004 Líquido 1 x 5.000 ml

 Technovit® 4006/4006 SE - Apresentação

66020676  Technovit® 4006 Pó 1 x 1.000 g
66020679  Technovit® 4006 Pó 2 x 1.000 g
66020677  Technovit® 4006 Pó 1 x 10.000 g
66020680  Technovit® 4006 Líquido 1 x 500 ml
66020678 Technovit® 4006 Líquido 1 x 1.000 ml
66020681 Technovit® 4006 Líquido 1 x 5.000 ml
66030969 Technovit® 4006 SE Pó 1 x 1.000 g
66030966 Technovit® 4006 SE Pó 1 x 10.000 g
66030968 Technovit® 4006 SE Líquido 1 x 1.000 ml
66030967 Technovit® 4006 SE Líquido 1 x 5.000 ml

Polimerização de amostras é facilmente 
descomplicada na Technomat®

Technovit® 4006: Alta nitidez para  
um controle visual ótimo.

Figura 1: Aplique a pasta de fixação Technovit® 2000 LC (Página 14) na parte posterior do molde de embutimento. Figura 2 e 3: Posicione  
a amostra. Figura 4: Polimerize a pasta fixação com Technovit® Blue LED (página 23) e processe a amostra como usual.

Aplicação: previne a movimentação das amostras

Quantidades e proporções de mistura Technovit® 4004

25 mm* 30 mm* 40 mm* 50 mm* Proporção de mistura Pó Líquido

13 g 18 g 32 g 48 g 25 g Pó com 15 g Líquido aprox. 62.5 % aprox. 37.5 %
8 g Pó 11 g Pó 20 g Pó 30 g Pó 25 g Pó com 16 ml Líquido
5 g Líquido 7 g Líquido 12 g Líquido 18 g Líquido

*As taxas de mistura indicadas são valores de base e podem variar ligeiramente, dependendo das necessidades de cada aplicação.

Quantidades e proporções de mistura Technovit® 4006/4006 SE

25 mm* 30 mm* 40 mm* 50 mm* Proporção de mistura Pó Líquido

13 g 18 g 32 g 48 g 25 g Pó com 15 g Líquido 63 % 37 %
8 g Pó 11 g Pó 20 g Pó 30 g Pó 25 g Pó com 14 ml Líquido
5 g Líquido 7 g Líquido 12 g Líquido 18 g Líquido

*As taxas de mistura indicadas são valores de base e podem variar ligeiramente, dependendo das necessidades de cada aplicação.

1 2 3 4
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Technovit® 4071
Sistema Universal - ideal 
para todas as rotinas  
laboratoriais de embutimento

Technovit® 5071
A solução para amostras  
que precisam ser removidas  

Technovit® 5000
Resina condutora  
de eletricidade

 Technovit® 4071 - Apresentação

64708485  Technovit® 4071 Pó 1 x 1.000 g
64708486  Technovit® 4071 Pó 2 x 1.000 g
64708487  Technovit® 4071 Pó 1 x 10.000 g
64708488  Technovit® 4071 Líquido 1 x 500 ml
64708489  Technovit® 4071 Líquido 1 x 1.000 ml
64708490  Technovit® 4071 Líquido 4 x 1.000 ml

 Technovit® 5071 - Apresentação

64708865  Technovit® 5071 Pó 1 x 1.000 g
66022478  Technovit® Universal Líquido 1 x 500 ml

 Technovit® 5000 - Apresentação

64708494 Technovit® 5000 Pó 1 x 1.000 g
64708495 Technovit® 5000 Líquido 1 x 500 ml

Termicamente dissolúvel
Com Technovit® 5071 amostras embutidas podem ser 
removidas. Este produto é particularmente fácil de usar  
e adequado para usinagem mecânica. Por exemplo, para 
análises SEM (sistema de Microscópios Eletrônicos), 
amostragem de microssonda ou preparação eletrolítica 
das amostras. Technovit® 5071 também tem excelentes 
propriedades adesivas, por exemplo, para a aplicação  
de medidores de tensão. Technovit® 5071 permite  
a remoção suave de amostras sensíveis e uma visão 
completa durante o exame SEM.

Propriedades e aplicação
 � Quimicamente solúvel  
(com acetona, diclorometano, etc);

 � Termicamente dissolúvel  
(após 30 minutos a 150° C);

 � Muito fácil de usar (proporção  
de mistura ajustável 1: 1 a 3: 1);

 � Boas propriedades adesivas;
 � Cor: verde transparente.

Ideal para rotinas de embutimento
Esta resina de embutimento a frio de 2 componentes à 
base de cobre permite embutimento condutor, que é 
necessário para análises SEM (Sistema de Microscópios 
Eletrônicos). Technovit® 5000 também é uma boa base 
para a preparação eletrolítica de amostras metalográficas. 
Technovit® 5000 permanece viscoso durante aproximada-
mente 1 minuto e totalmente polimerizada após 7 
minutos.

Propriedades e aplicação
 � Condutora de eletricidade;
 � Preparação eletrolítica de amostras;
 � Adequado para análises SEM  
(Sistema de Microscópios Eletrônicos);

 � Cor: marrom cobre.

Ideal para rotinas de embutimento
Technovit® 4071 é uma resina eficiente de aplicação para  
embutimento a frio. A semitransparência permite uma 
inspeção visual aproximada da amostra. 

Suas boas propriedades de desgaste e polimento, e a 
relação de mistura ajustável, tornam o produto ideal  
para embutimentos de rotina.

Propriedades e aplicação
 � Simples manuseio;
 � Características de fluxo otimizadas;
 � Baixo tempo de polimerização (5 a 7 minutos);
 � Aplicação ajustável para exames de rotina;
 � Perfeitamente usinável e de fácil polimento;
 � Ótimos resultados em alumínio e outros 
materiais macios;

 � Cor: verde-transparente.

Ideal para amostras que precisam ser 
removidas novamente

APLICAÇÃO: Tecnologia Sanduíche 
Absolutamente livre de gaps e eletricamente condutora.  
Simplesmente combine Technovit® 4002 IQ com Technovit® 5000.

Quantidades e proporções de mistura  
Technovit® 5000

Proporção de mistura Pó Líquido

20 g Pó com 13 g Líquido 63 % 37 %
25 g Pó com 16 ml Líquido

*As taxas de mistura indicadas são valores de base e podem variar 
ligeiramente, dependendo das necessidades de cada aplicação.

Quimicamente solúvel
Rápida dissolução para um bloco da amostra (cerca de 27g de resina.) Em 100ml de acetona: à temperatura  
ambiente de aproximadamente 11 horas, a 50 ° C  de aproximadamente 4 horas.

Termicamente solúvel 
Se as amostras são resistentes ao calor Technovit® 5071 pode ser amolecida por aquecimento do bloco de amostra 
para 150 ° C. Formas geométricas simples podem, assim, ser removidas a partir da resina a um custo mínimo.

Quantidades e proporções de mistura Technovit® 4071 / 5071

25 mm* 30 mm* 40 mm* 50 mm* Proporção de mistura Pó Líquido

13 g 18 g 32 g 48 g 25 g Pó com 15 g Líquido aprox. 63 % aprox. 37 %
8 g Pó 11 g Pó 20 g Pó 30 g Pó 25 g Pó com 16 ml Líquido
5 g Líquido 7 g Líquido 12 g Líquido 18 g Líquido

*As taxas de mistura indicadas são valores de base e podem variar ligeiramente, dependendo das necessidades de cada aplicação.
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Technovit® EPOX
Embutimento transparente
sem estresse térmico

Technovit®  EPOX – um sistema de resina epoxy
Technovit®  EPOX é um sistema que consiste em um 
componente “Resina Technovit® Epox” e um endurecedor 
rápido “Technovit® Epox endurecedor rápido”  
ou endurecedor ”Technovit® Epox endurecedor regular”. 
Ao escolher o endurecedor, o tempo de polimerização,  
de temperatura, vida útil, podem ser influenciados.  
Vida útil de aproximadamente 1 hora, por exemplo, em 
infiltração de materiais porosos - especialmente quando 
aplicados a vácuo. 

Para melhores resultados, siga as proporções de mistura 
recomendadas. Os componentes Technovit® EPOX são 
misturados na proporção de 2 partes de “resina” para 1 
parte de “endurecedor”.

Eles polimerizam dentro de aproximadamente 10 a 18 
horas, dependendo do polimerizador aplicado. O tempo 
de polimerização pode ser influenciado pelo armazena-
mento da amostra, em uma incubadora ou refrigerador.

O sistema pode ser utilizado para todos os tipos 
de incorporação, no entanto, materiais porosos, 
por exemplo, revestimentos de pulverização 
porosas ou camadas de corrosão que são 
embutidos a vácuo. A impregnação a vácuo faz 
com que a resina Epoxy penetre nas cavidades 
da amostra e polimerize. Isso estabiliza  
a amostra também no seu interior.

Para embutimento transparente  
sem carregamento termal.

Quantidades e proporções de mistura Technovit® EPOX

Molde de 
embutir

Quantidade sem amostra Temperatura 
ambiente

Temperatura 
Máx. Cura

Tempo a  
temp. máx.

Tempo términio 
temp. mensurável

Techovit EPOX Resin & Technovit® EPOX Hardener regular
25 mm* 12 g (8 g Resina / 4 g Endurecedor) 20 °C 30 °C 120 min. aprox. 18 horas
30 mm* 18 g (12 g Resina / 6 g Endurecedor) 20 °C 35 °C 110 min. aprox. 18 horas

40 mm* 30 g (20 g Resina / 10 g Endurecedor) 20 °C 45 °C 105 min. aprox. 18 horas
50 mm* 45 g (30 g Resina / 15 g Endurecedor) 20 °C 65 °C 100 min. aprox. 18 horas
40 mm* 30 g (20 g Resina / 10 g Endurecedor) 23 °C 48 °C 105 min. aprox. 18 horas
40 mm* 30 g (20 g Resina/ 10 g Endurecedor) 50 °C 100 °C 40 min. aprox.  3 horas
Techovit EPOX Resin & Technovit® EPOX Hardener rápido
25 mm* 12 g (8 g Resina / 4 g Endurecedor) 20 °C 37 °C 90 min. aprox. 10 horas
30 mm* 18 g (12 g Resina / 6 g Endurecedor) 20 °C 57 °C 80 min. aprox. 10 horas
40 mm* 30 g (20 g Resina / 10 g Endurecedor) 20 °C 110 °C 70 min. aprox. 10 horas
50 mm* 45 g (30 g Resina / 15 g Endurecedor) 20 °C 144 °C 60 min. aprox. 10 horas
40 mm* 30 g (20 g Resina / 10 g Endurecedor) 23 °C 120 °C 60 min. aprox. 9 horas
40 mm* 30 g (20 g Resina / 10 g Endurecedor) 50 °C 140 °C 40 min. aprox. 2 horas

*As taxas de mistura indicadas são valores de base e podem variar ligeiramente, dependendo das necessidades de cada aplicação.

Propriedades e aplicação
 � Adequado para processamentos a vácuo;
 � Alta transparência com boa aderência  
a amostra de material;

 � Resistente a UV;
 � Tempo de polimerização variável individualmente;
 � Livre de falhas.

 Technovit® EPOX - Apresentação

64709003 Technovit® EPOX Resina 1 x 1.000 g
66040438 Technovit® EPOX Endurecedor Regular 1 x 500 g
66040439 Technovit® EPOX Endurecedor Rápido 1 x 500 g

Utilizando o “Endurecedor regular”  
o tempo de polimerização é quase 

reduzido pela metade

Para amostras que são muito sensíveis  
a temperatura, recomendamos usar 

o“Endurecedor regular”

Parte de pino de contato Cu deste componente elétrico 
soldada com Sb-Pb.

Embutimento livre de falhas de uma tomada SMD do sistema 
eletrônico de um telefone celular em campo escuro.

Quantidades e proporções de mistura Technovit® EPOX

Produto Cura (temperatura) Technovit®  
EPOX 
Regular  

Technovit® 
EPOX  
Rápido

Margem D (20 h) Temperatura ambiente 71 73
Margem D (2 d) Temperatura ambiente 78 79
Margem D (7 d) Temperatura ambiente 79 80
Margem D (14 d) Temperatura ambiente 80 81
Margem D (21 d) Temperatura ambiente 80 81
Margem D (20 h) 50° 79 80

*As taxas de mistura indicadas são valores de base e podem variar 
ligeiramente, dependendo das necessidades de cada aplicação.
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 ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE EMBUTIMENTO  RESINAS PARA EMBUTIMENTO A FRIO

Technovit® 7100
Fatiável

Resina de embutimento ideal para seções 
extremamente finas de material para exame  
sob um microscópio.

Cortes finos de até 1 μ e a manutenção de 
detalhes estruturais - as áreas de aplicação 
de Technovit® 7100 são embutimentos e cortes  
de resinas, filmes, papel, têxteis, preparações  
e fibras orgânicas.

Resina ideal para microtomia
Quando finas fatias de materiais precisam ser embutidos, 
Technovit® 7100 é o material ideal. Originalmente 
desenvolvido para ser usado em histologia, Technovit® 
7100 também provou a sua eficiência em utilização 
industrial, durante muitos anos, devido às suas  
possibilidades de aplicação universais.

Acessórios e Suplementos
Technovit® Histoblade e blade holder
Technovit® Histoblade é especialmente adequado  
para o corte das amostras até um fatiamento  
de espessura de 1 μ que quando embutidas em HEMA  
(2-Hydroxythylmethacrylate). 

Histoblade: 60 x 19 x 1 mm 
Suporte de lâmina: 170 x 34 x 10 mm

Moldes de Embutimento e Inserção para molde
Molde de Embutimento de Polietileno de 25 mm  
de diâmetro, combinando com inserção (permite  
reduzir a resistência de corte.

Propriedades e aplicação
 � Embutimento para cortes;
 � Embutimento de peças de plástico finas  
de formas complexas;

 � Material de embutimento de 3 componentes  
a base de HEMA;

 � Ótima infiltração, portanto, estabilização  
dos materiais fragéis;

 � Garante uma excelente infiltração de materiais porosos;
 � Sem estresse térmico.

 Technovit® 7100 - Apresentação

64709003 Technovit® 7100 Combo Contém: 500 ml Liquido 
 40 g Agente polimerizador II / 5 x 1 g Agente polimerizador I

66045730 Technovit® Histoblade  1 x 50 pçs.
64708996 Suporte de lâmina  17 cm, 1 pçs.

64708955   PE - Molde de embutimento 25 mm  1 pacote (3 pçs.)
66009903   Molde de inserção,  1 pacote (3 pçs.)

Ideal para microtomia

Finas fatias de até 1 μ
Este polímero único, de 3-componentes, fácil de usar, 
com base em HEMA permite o corte fino a 1 μm.  
Esta propriedade tem feito Technovit® 7100 uma resina  
de embutimento indispensável para amostras  
difíceis de polímeros, como: têxteis, papel, fibras  
e suas combinações.

Infiltração — Preservação de detalhes estruturais
Além das suas propriedades de infiltração otimizadas  
(preservação dos detalhes estruturais) e o bom compor-
tamento de corte, a alta tolerância com a maioria dos 
materiais poliméricos deve ser observada.

 � Amostras de resina lisas podem ser incorporadas 
diretamente, enquanto os materiais porosos  
(esponjas, têxteis e outros) são infiltrados  
para estabilização;

 � Amostras de papel podem ser imbuídas em resina  
de embutimento invíscida/ não viscosa em um tempo 
muito curto, de modo que a infiltração adicional não é 
normalmente necessária.

 Acessórios - Apresentação

66021107 Colher dosadora para components em pó  2 pçs.
66021102 Copo misturador  10 pçs. 
66032206 Espátula 10 pçs. 
66064604 Película Protetora Cover LAM  100 pçs.
64713126 PE Molde para embutimento Ø 15 mm 3 pçs. 
64708955 PE Molde para embutimento Ø 25 mm 3 pçs.
64708956 PE Molde para embutimento Ø 30 mm 3 pçs.
64708957 PE-Mounting mould Ø 40 mm, H 23 mm  3 pcs.
64713127 PE Molde para embutimento Ø 50 mm 3 pçs.
64708952 Auxílio para embutimento pequeno 1 mm 100 pçs.
64708953 Auxílio para embutimento médio, 2 mm 100 pçs.
64708954 Auxílio para embutimento grande, 3 mm  100 pçs.

 Technomat® - Apresentação

64709046 Technomat® Unidade de Pressão 1 peça

Technomat® – sob medida para resinas de  
polimerização rápida 
O Technomat® é uma ferramenta de pressão compacta  
para pressurização com até 2,0 bar, especialmente  
concebido para o processamento de polímeros  
de polimerização rápida. A polimerização na Technomat® 
produz amostras de teste sem a formação de bolhas  
e de alta qualidade. O dispositivo é especialmente  
recomendado, devido a rápida polimerização de resinas, 
tais como: Technovit® 4004, 4006 e 4006 SE,  
a polimerização isenta de bolhas garante uma  
excelente transparência dos polímeros.

Colher, espátula e copo de mistura
Ferramentas para uma mistura limpa e fácil de todos  
os componentes dos sistemas de pó e líquido.  
O revestimento do copo e a espátula de madeira são 
resistentes contra todos os componentes líquidos 
utilizados em resinas de embutimentos e não reagem  
com o polímero.

Moldes para Embutimento
Moldes de polietileno em vários tamanhos para  
o embutimento de amostras metalográficas tornaram-se 
bem estabelecidos em aplicações práticas. Graças à sua 
superfície lisa e de grande força, as amostras podem ser 
facilmente removidas enquanto os moldes podem ser 
usados novamente. As dimensões normalizadas de 15, 
25, 30, 40 e 50 mm permitem um processamento 
eficiente de amostras no processamento automático  
ou manual.

Cobertura LAM
Película de proteção para cobrir amostras preparadas.  
A cobertura LAM protege suas amostras acabadas contra  
a contaminação e manchas.

Material de auxílio para Embutimento
Para embutimentos metalograficos, as amostras devem  
ser fixadas na posição correta nos moldes de incorpo-
ração. Materiais de auxílio de embutimento de Poliestireno 
oferecem um método simples e de baixo custo para 
posicionar e alinhar as amostras de material de qualquer 
forma nos moldes. Disponível com suporte de diferentes 
larguras (1, 2 e 3 mm), que são adequados  
para diversas aplicações.

Propriedades e aplicações
 � Embutimento eficaz, por exemplo, partes de chapa 
metálica, PCB ou peças semelhantemente moldadas;

 � Fixação de peças de forma irregular (especialmente 
cortes longitudinais), como por exemplo parafusos, 
rebites, juntas, soldadas.

Technomat® Unidade de Pressão
Alta Pressão para amostras 
livres de bolhas

Acessórios para Embutimento
Auxiliares

Informações Técnicas

TECHNOMAT® UNIDADE DE PRESSÃO
Pressurização 2.0 bar
Válvula de segurança 2.8 – 3.3 bar
Conexão de Pressão 3 – 10 bar
Dimensões C x L x A: 340 x 340 x 255 mm
Peso aprox. 4 kg
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 RESINAS PARA EMBUTIMENTOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS  RESINAS PARA EMBUTIMENTOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS   

 Technovit® 2000 LC - Apresentação

64708496 Technovit® 2000 LC Líquido 1 x 1.000 ml
64708496 Technovit® 2000 LC Líquido 10 x 1.000 ml
66053974 Technovit® 2000 Inside Cure  1 x 40 ml
64712762 Technovit® 2000 LC Verniz de Cobertura  1 x 40 ml
66005103 Technovit® 2000 Pasta de Fixação  1 x 4 g

Technovit® 2000 LC - Verniz de cobertura 
Technovit® 2000 LC é um verniz de cobertura, aplicado 
para evitar a formação de uma camada de dispersão 
inversa no lado da amostra. Constitui uma superfície 
completamente transparente, dura e seca quando  
a polimerização está completa. É aplicado em uma  
única camada de vários milímetros durante o tempo  
de polimerização da amostra.

Technovit® 2000 LC - Pasta de Fixação
A pasta de fixação Technovit® 2000 LC é utilizada para 
posicionar a amostra no molde de embutir. Ela pode ser 
moldada e tem excelentes propriedades de desgaste e 
polimento quando polimerizada. Graças à sua grande 
dureza, a pasta fornece excelente proteção às bordas.

Technovit® LC 2000 é ideal para  
preparações em Microelectrônicos  

ou em casos de danos e embutimentos 
de polímeros.

Fechando pequenas microfissuras e gaps 
com Technovit® 2220 azul

Aplique Technovit® 2220 
(azul) ao corpo de prova

Extraia umidade, 
Technovit® 2220 penetra 
em todos os gaps 
existentes

Em seguida, fotopolimerize 
Technovit® 2220 e prepare 
o corpo de prova

Amostra finalizada  
e sem gaps

Technovit® 2000 LC 
Esquema de radiação com o Technotray® POWER: 
• 3 lâmpadas abaixo, 1 luz acima  
• Molde de montagem de 40 mm (cheio)

T EMPER AT UR A  
M Á X IM A 60 °C

T EMPER AT UR A  
M Á X IM A 50 °C

LÂMPADA 
ACESA

LÂMPADA 
APAGADA

LÂMPADA 
ACESA

LÂMPADA 
APAGADA

4 minutos 2 minutos
10 minutos 10 minutos

30 segundos 30 segundos
10 minutos 10 minutos

30 segundos 30 segundos
10 minutos 10 minutos

30 segundos 30 segundos
10 minutos 10 minutos

30 segundos 30 segundos
10 minutos 10 minutos

20 minutos 30 segundos
10 minutos

2 minutos
10 minutos

20 minutos

Technovit® 2000 LC
Para amostras delicadas  
e sensíveis à temperatura

Technovit® LC 2000 é uma resina  
de componente único fácil de usar. A polimeri-
zação acontece sob a luz azul na Technotray®,  
equipamento de polimerização de luz azul.  
Derramamentos, vazamentos e posicionamento 
não são problemas. O sistema é utilizado para  
análises, preparação delicada de materiais 
sensíveis à temperatura e micro componentes.

Technovit® 2000 LC - Líquido 
Resina de Embutimento Fotopolimerizável  
de 1 componente

O líquido permite embutimentos de alta transparência sob 
luz azul. A polimerização (tempo:20 minutos) é realizada 
em moldes de embutimento semitransparentes de PE  
com o equipamento de polimerização Technotray®  
a uma temperatura máxima de 90 ° C. 

A temperatura de polimerização pode ser reduzida 
significativamente (aproximadamente 50 ° C), trabalhando 
com várias camadas e com um regime de radiação 
especial. O material atinge a sua dureza final, após 
arrefecimento até à temperatura ambiente e, em seguida, 
a amostra pode ser processada mecanicamente.

Propriedades Especiais
 � Polimerização sob a luz azul - sem necessidade  
de luz prejudicial UV;

 � Todas as resinas são consumidas sem deixar  
residuos de mistura;

 � Vida útil variável, já que a polimerização ocorre  
apenas em luz azul;

 � Baixa temperatura de polimerização  
de aproximadamente 90 ° C;

 � Ao usar um método de radiação adequada,  
a temperatura pode ser reduzida para  
aproximadamente 50 ° C;

 � Resistente ao álcool e ácidos;
 � Adequado para exame SEM;
 � Livre de bolhas / altamente transparente. 

Technovit® 2000 – Inside Cure 
Polimerização completa é alcançada  
mesmo em áreas onde a exposição direta 
não é possível 

Technovit® 2000 Inside Cure é um aditivo especial  
que garante a polimerização da LC Technovit® 2000,  
em lugares sombreados ou no interior das amostras 
(materiais porosos, partes de tubo interno, etc.)

Misturando o “Inside Cure” com a Resina  
de embutimento fotopolimerizável Technovit® 2000 LC,  
uma polimerização completa é alcançada, mesmo  
em áreas onde a exposição direta não é possível.

Propriedades Especiais
 � Ampla gama de aplicação - utilizável para 
todos os tipos de amostras;

 � Ideal para a infiltração em amostras porosas 
(melhor penetração por causa da baixa 
viscosidade e tempo útil aleatório);

 � O mesmo procedimento como o utilizado para 
o produto padrão - Sem alteração dos processos  
de trabalho, documentação, etc;

 � Sem erros de mistura.

Aplicação: Para evitar uma camada de dispersão: Utilize Technovit® 2000 LC verniz de cobertura
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 RESINAS PARA EMBUTIMENTO A QUENTE   RESINAS PARA EMBUTIMENTOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS 

Technotherm®

Resina para Embutimento a quente  
com alta segurança

Para a produção de amostras metalográficas 
de acordo com procedimentos padronizados. 
Pode ser usada para todos os materiais que não 
possuam sensibilidade térmica ou de pressão

Technotherm® 2000 
Resina para embutimento  
a quente de fibra de vidro  
reforçada universal

Technotherm® 4000 
Resina de embutimento  
a quente, transparente  
e de fácil fusão

Technotherm® 3000 
Resina de Embutimento  
a quente condutora  
de eletricidade

Technotherm® 2000 é uma resina de embutimento a 
quente de fibra de vidro com propriedades de preenchi-
mento otimizadas e mínima formação de falhas. Graças  
a sua cor cinza claro, garante bom contraste à maioria  
das superfícies de amostras.  
Cor: creme

Technotherm® 3000 com enchimento  
de grafite é o produto eletricamente  
condutor da gama Technotherm®.  
Technotherm® 3000 é usado onde a alta  
condutividade elétrica é indispensável (por exemplo, 
para a microscopia eletrônica de varredura). Perdas 
de tensão estão quase excluídas (menos de 0,5%), 
quando as análises de amostras SEM são feitas  
com a Technotherm® 3000.  
Cor: preto 

Technotherm® 4000 é uma resina de embutimento  
a quente de alta-nitidez/ transparência. Fornecido em 
forma de pó fino, o produto derrete rapidamente, dando a 
Technotherm® 4000 uma excelente fluidez.  
Cor: Transparente

Parâmetros de Configuração

Polimerização ocorre a:
Temperatura 160 – 180 °C
Pressão 80 – 90 bar
Tempo 10 – 15 minutos

Parâmetros de Configuração

Polimerização ocorre a:
Temperatura 160 – 180 °C
Pressão 80 – 90 bar
Tempo 10 – 15 minutos

Parâmetros de Configuração

Polimerização ocorre a:
Temperatura 90 – 180 °C
Pressão 50 – 60 bar
Tempo 10 – 15 minutos

 Technotherm® - Apresentação

66003628 Technotherm®  2000 1 x 1.000 g
66003629 Technotherm®  2000 1 x 10.000 g
66003630 Technotherm®  3000 1 x 1.000 g
66003631 Technotherm®  3000 1 x 10.000 g
66009411 Technotherm®  4000 1 x 1.300 g
66040390 Technotherm®  4000 1 x 10.000 g

Technotherm® pode ser utilizada  
em todos os processos de embutimentos 

convencionais.

Technotray® POWER
Alto desempenho e ampla câmara 
para inserir amostras

Technotray® POWER é um equipamento  
de Polimerização de Luz azul especialmente  
desenvolvido para as resinas fotopolimerizáveis 
da Kulzer (Technovit® 2000 LC).

Emissão de luz
As lâmpadas de luz azul garantem resultados  
de polimerização de confiança com as resinas  
transparentes Technovit® de até 30 mm. Com um máximo 
de 6 lâmpadas de luz azul a 9 watts, Technotray® Power  
é um dispositivo de polimerização eficiente que garante 
uma polimerização rápida, intensa e homogênea.

Temperatura de polimerização
 � Molde Ø 40 milímetros sem amostra totalmente 
derramada: máximo 120 ° C;

 � Molde Ø 40 milímetros vertida em camadas  
(2 mm):Radiação 5 minutos: 70-90°C.

Propriedades especiais
 � Ampla câmara de amostras e homogeneamente 
iluminada com espaço para até 9 amostras; 

 � Dimensões internas: LxPxA: 170 x 160 x 120 mm;
 � Saída de luz (opcional 6 lâmpadas  
fluorescentes 9 watts);

 � Refletores de alumínio de alta qualidade;
 � Temporizador automático;
 � Temporizador com 3 configurações de tempo  
5 minutos, 10 minutos e funcionamento contínuo;

 � Liga automaticamente ao deslizar a gaveta.

Câmara homogeneamente iluminada de 
amostra com espaço para até 9 amostras, 

autostart* e temporizador

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Voltagem 230 Volt, 50 Hz
Saída máx. ca. 60 watts
Lâmpadas 6 lâmpadas fluorescentes de 9 watt
Tipo de lâmpada lâmpada fluorescente de luz azul

Temporizador com 3  
configurações de tempo

5 minutos, 10 minutos,  
e operação contínua

Dimensões interiores L x P x A 170 x 160 x 120 mm
Autostart ao deslizar a gaveta
Espaço interno Refletores de alumínio de alta 

qualidade
Vida útil das lâmpadas aprox. 1.000 horas de funcionamento, 

resp. aprox. 20.000 comutações
Cor da carcaça branco / cinza;

Dimensões C x L x A 270 x 240 x 170 mm
 Peso aprox. 3 kg   Technotray® POWER - Apresentação

66060914  Technotray® Pó, dispositivo 230V, também inclui: 6 lâmpadas   
fluorescentes, Cabos de alimentação/ fiação, informações de uso.
66066474 Painel de vidro para Technotray® Power 1 unidade
66015894  Lâmpada de 9 watt para Technotray® Power  1 unidade

Todas as resinas para embutimento a 
quente Technotherm® são livres de fenol.
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 IMPRESSÕES DE PRECISÃO  IMPRESSÕES DE PRECISÃO  

Impressões de precisão com Technovit® 
3040 e Provil novo – Silicones  
de impressão em série. 
Cada impressão é tão minuciosa 
quanto o original.

A tomada de impressão é um método  
importante para a inspeção de superfícies.  
Para conseguir um resultado de alta qualidade, 
materiais auxiliares são necessários e repre-
sentam a estrutura da superfície a ser  
examinada com alta precisão. Dependendo  
do método de processamento e o nível  
de precisão exigidos, recomendamos o uso  
da resina Technovit® 3040 com 2 componen-
tes, silicone Provil Novo ou as resinas  
fotopolimerizáveis da série Technovit® 2200. 
Com uma impressão de precisão < 0,1 μm.

Impressões de precisão são utilizadas em muitos campos/
segmentos de aplicação e situações, por exemplo:

 � Avaliação de desgaste;
 � Metalografia In-situ/ In loco;
 � Moldagem para restauração e análise mineralógico;
 � Reconstrução dos incidentes de danos;
 � Análises forenses/ periciais;
 � Otimização de tecnologias de processamento.

Uso recomendado na tomada de impressões  
para a inspeção e medição de estruturas de superfície, 
onde alta precisão é exigida.

Razões para tomada de impressões
 � Amostra muito grande ou muito pesada  
para inspeção em laboratório;

 � Testes não-destrutivos;
 � Área a ser examinada é de difícil acesso  
com instrumentos de medição;

 � Documentação de desgaste;
 � Medição de amostras iniciais e protótipos.

Análise  
de arranhões 
de uma chave

Mostra a ampliação 
de 200x

Mostra uma 
ampliação de 200x 
da impressão com 
Provil® novo

Identificação de 
micro-fissuras com 
metalografia in-situ/ 
in loco

Inspeção de superfície - o produto  
adequado para cada impressão técnica.  
Faz impressões com precisão de forma 

simples, fácil e segura!

Technovit® 3040
Inspeção indireta de superfície

A flexibilidade que proporciona a mistura  
dos componentes garante, o perfeito  
preenchimento em moldes assim como  
em locais de dificil acesso.

O polímero de componente duplo é constituído por um pó 
e um líquido. Dependendo dos requisitos, a resina pode 
ser misturada em proporções entre 1: 1 e 3: 1 (pó: 
líquido). Com a razão de mistura padrão 2: 1, a resina 
pode ser vertida em aproximadamente 2 minutos e 
subsequentemente permanece moldável durante cerca  
de 30 segundos. O tempo de cura é de aproximadamente 
5 minutos. Cores: Preto e Amarelo.

Propriedades e aplicações
 � Precisão de moldagem de 1 Um;
 � Estabilidade dimensional excelente  
e de fácil de remoção;

 � Taxa de mistura variável;
 � Estabilidade no processo de retirada;
 � As impressões podem ser examinadas  
com medidores de espessura ou através  
de métodos de medição sem contato.

Prática 
 � Para garantir a melhor precisão dimensional, mantenha 
a superfície da impressão o menor possivel (trabalhe 
com várias camadas para grandes volumes);

 � As impressões devem ser de pelo menos 5 mm  
de espessura para evitar a distorção durante a remoção 
inadvertida da superfície; 

 � Para a produção de impressões em superfícies verticais 
ou expostas, em geral, aplique o Technovit® 3040 sobre 
uma folha de PE e pressione a resina contra a área a 
ser capturada.

 Technovit® 3040 - Apresentação 

64708806 Technovit® 3040 Pó Amarelo  1 x 1.000 g
64708807 Technovit® 3040 Pó Amarelo 2 x 1.000 g
64708808 Technovit® 3040 Pó Amarelo 1 x 10.000 g
64708813 Technovit® 3040 Pó Preto 1 x 1.000 g
64708814 Technovit® 3040 Pó Preto 2 x 1.000 g
64708815 Technovit® 3040 Pó Preto 1 x 10.000 g
66022678 Technovit® Líquido Universal 1 x 500 ml
66022679  Technovit® Líquido Universal 1 x 5.000 ml

Technovit® 3040 
Sistema pó e líquido

Quantidades e taxas de mistura

Superfície Quantidade Pó Líquido Comentário

10 x 10 cm = 100 cm2 60 g 38 g 22 g Aprox. 0.6 g material necessário
5 x 10 cm = 50 cm2 30 g 19 g 11 g por centímetro quadrado
8 x 5 cm = 40 cm2 24 g 15 g 9 g

*As taxas de mistura indicadas são valores de base e podem variar ligeiramente, dependendo das necessidades de cada aplicação.

Technovit® 3040 – Inspeção  
indireta de superfície
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 IMPRESSÕES DE PRECISÃO  IMPRESSÕES DE PRECISÃO  

Provil® novo Putty e Provil® novo Soft 
Para impressão de moldes

Propriedades e aplicações
 � Ideal para lugares de difícil acesso ou em sobrecarga;
 � Para estabilizar impressões feitas com o Provil®  
novo Light (técnica da dupla impressão);

 � Massas e colheres com códigos de cores para eliminar 
erros de manipulação;

 � Pronto em segundos após a mistura manual;
 � As impressões podem ser avaliadas com sondas  
de medição ou métodos de medição sem contato;

 � Provil® Novo pode ser removido sem deixar qualquer 
resíduo na amostra.

 Provil® novo Putty e Provil® novo Soft - Apresentação

66003628 Provil® novo putty regular  450 ml base, 450 ml cat.

66004372 Provil® novo putty soft                       450 ml base, 450 ml cat.

O silicone de adição para impressão Provil® novo Putty  
e Provil® novo Soft são compostos por uma base e um 
catalisador que devem se proporcionados na medida  
de 1:1 e misturados à mão. Após realizar a mistura, 
aplique o silicone na superfície que será análisada, 
aguarde entre 4,5 a 5 minutos, para que o silicone esteja 
completamente polimerizado e possa ser removido.A 
principal diferença entre Provil® novo Putty e Provil® novo 
Soft é sua dureza final (veja dados técnicos).

Resultados perfeitos com a combinação  
de Provil® novo Light e Provil® novo Putty: 
menor encolhimento com maior precisão  

de detalhe.

Informações técnicas

Produto Provil® novo putty Provil® novo putty soft Provil® novo light

Tempo de mistura 45 seg. 45 seg. --
Tempo total de processo do começo da mistura 2 min. 2 min. 2 min.
Definição de tempo medido desde o início da mistura 4:45 min. 4:45 min. 4:30 min.
Deformação sob pressão 0.8 – 5.0 % 0.8 – 5.0 % 2.0– 5.0 %

Recuperação da deformação 99.70 % 99.70 % 99.80 %
Ensaio de dureza de margem-A 
(medida desde o início da mistura)

10 min.: 70 
1 hora: 71 
24 horas: 71

10 min.: 57 
1 hora: 57 
24 horas: 60

0 min.: 52 
1 hora: 52 
24 horas: 52

Provil® novo — silicones de impressão
Impressões de Superfícies 

Provil® novo light regular 
Silicone de impressão auto-misturável

 Provil® novo Light - Apresentação

66009333 Provil® novo light regular  2 x 50 ml
66009334 Cânulas misturadoras  1 x 48 pçs.
66009335 Cânulas misturadoras anexas  1 x 96 pçs.
66009337 Pistola misturadora  1 x 1 pçs.

Original e Impressão de molde. Ferro fundido cinzento com ferritico 
com grafita em forma de roseta. Gravada com ácido nítrico de 3%.

Provil® novo Light é um silicone de baixa viscosidade, 
indicado para a moldagem de formas geométricas 
complexas. O sistema de aplicação consiste de uma 
pistola dispensadora, cartucho duplo e cânulas  
de mistura, garantindo proporções uniformes, portanto, 
uma utilização segura e livre de erros.  

Com a pistola dispensadora, o silicone é pressionado 
uniformemente das duas câmaras do cartucho duplo, 
através da cânula misturadora, sendo então aplicada 
diretamente à amostra. Para preencher pequenas 
cavidades, o sistema inclui cânula  
de mistura especial.

Propriedades e aplicações
 � Excelente precisão de impressão (<0,1 mm) -adequado 
para estruturas de superfícies gravadas (no máximo 
500: 1.);

 � Provil® novo Light produz reproduções 3D exatas  
da superfície tratada;

 � Ótimo comportamento de recuperação, permite  
a reprodução precisa de objetos com geometrias 
complexas, incluindo mordeduras;

 � Ausência de erros durante o processo, devido ao 
sistema de cartucho auto-misturável fácil de usar;

 � Substância não perigosa, sem quaisquer riscos para  
saúde ou segurança - fácil de usar e adequados para 
diversas áreas;

 � Cura, sem aumento da temperatura, prevenindo 
qualquer impacto negativo sobre a estrutura da 
superfície dos objetos;

 � Ampla gama de opções de aplicação e de análise.

As vantagens são, por exemplo, a medição e documen-
tação do desgaste das ferramentas ou peças de máquinas 
que são de difícil acesso - sem a necessidade de ter que 
comprar equipamentos caros.
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 POLÍMERO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA IMPRESSÕES DE SUPERFÍCIE  POLÍMERO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA IMPRESSÕES DE SUPERFÍCIE

Pekalux® POWER LED
Equipamento de Polimerização

Technovit® BLUE LED
Equipamento de  
polimerização portátil

 Technovit® 2200 Series - Apresentação

66014385 Instrumento de Plasmacoat  1 x 1 pçs.
66008672 Acessório para escova  1 x 100 pçs.
66008673 Suporte de escova  1 x 5 pçs.
66022679 Acessórios de cânula  1 x 5 pçs.(para Technovit® 2210) 
66063092 Pekalux® POWER LED,                                                   1 pçs. 
 (incl. Peça de mão, condutor de luz, proteção
 para brilho, central de energia, bateria)
66043553 Technovit® Blue LED 1 pçs.

Em muitos casos, os produtos da série Technovit® 2200 
não são utilizados no laboratório, e sim na unidade 
industrial. Technovit® LED Blue é uma alternativa ideal 
para tarefas em que você precisa executar longe  
de uma tomada. Esta lâmpada de polimerização, portátil,  
é alimentada por baterias convencionais e pode ser usada 
em qualquer lugar. O dispositivo centrado permite tanto  
a polimerização pontual quanto o tratamento  
de superfícies de maiores dimensões.

Um LED com um comprimento de onda  
de cerca de 460 nm (luz azul) é usado para  
a polimerização.

Aplicação
Posicione o Technovit® BLUE LED a uma distância de,  
no máximo 1 cm acima dos produtos aplicados e ligue  
a lâmpada. Dependendo do produto, o tempo  
de polimerização pode ser 40 - 60 segundos. Mantenha  
o cone de luz o menor possível para evitar perda  
de irradiação.

O Pekalux® POWER LED é um equipamento de polimeri-
zação com luz azul, muito prático, leve e fácil de utilizar.

Pekalux® POWER LED está associada aos produtos 
fotopolimerizáveis de Technovit® 2200 series. 

Impressões de superfícies podem ser feitas em qualquer 
momento e sem grande esforço, de uma maneira não 
destrutiva e diretamente sobre o componente.  
Micro-componentes fixos ou cobertos com Technovit® 
fotopolimerizador são polimerizados rapidamente  
e com segurança com o Pekalux® POWER LED.

Aplicação
A polimerização é definida diretamente na peça  
de mão do Pekalux® LED POWER. Existem 4 modos  
de irradiação disponíveis. Após a expiração do tempo 
definido, a unidade desliga automaticamente.

Technovit® 2200 Série
Impressões estruturais não 
destrutivas para análise de  
superfície

A série Technovit® 2200 representa uma linha  
de produtos fotopolimerizáveis para trabalhos 
com garantia de qualidade e materiais de testes 
que vão muito além dos métodos clássicos.  
Com esses produtos, até os casos mais  
complexos da metalografia podem ser  
resolvidos de forma simples.

O método simples de aplicação garante resultados 
perfeitos. O composto fotopolimerizável é aplicado 
diretamente na parte relevante (espátula, pincel ou 
seringa) e endurece entre 20 a 60 segundos sob uma luz 
azul especial. 

O método de aplicação é altamente confiável e funciona 
também em temperaturas muito baixas ou muito altas, 
sem qualquer perda de qualidade.

Áreas de aplicação
 � Enchimento de micro-fissuras e furos;
 � Fixação de componentes menores (eletrônico);
 � Revestimento de pequenas peças;
 � Estabilização das camadas de corrosão;
 � Estabilização para o processo de separação;
 � Aplicação de camadas de proteção antes  
do embutimento da preparação.

 � Impressões estruturais;
 � Medições de rugosidade;
 � Moldagem;
 � Documentação - A impressão serve como  
um documento, uma vez que gera uma imagem  
muito precisa;

 � Não é afetado por influências de temperatura.

Technovit® 2200 
Para amostras pequenas e delicadas  
antes do embutimento

 � Líquido transparente e de baixa viscosidade (frasco);
 � Para preenchimento de cavidades, fisuras, lacunas, etc;
 � Para aparar camadas porosas ou montagens delicadas 
antes da separação. 

Technovit® 2210 
Polímero fotopolimerizável para fixação

 � Pasta de média viscosidade, cor creme;
 � Auxiílio em embutimento para amostras frágeis;
 � Protege a borda e as superficies sensíveis antes  
do processo de embutimento, também funciona  
em combinação com resinas para embutimento  
a quente.

Technovit® 2220 
Polímeros fotopolimerizáveis  
para impressões de superfície

 � Sem dobra;
 � Excelente apresentação de pequenos detalhes, até 
mesmo em ampliação de 1000: 1;

 � Fácil aplicação;
 � Independe da temperatura de polimerização e cura  
se obtem uma excelente impressão. 

 � Qualidade de impressão independente da temperatura  
e tempo de polimerização (baixa - 0°C ou Alta 50°C);

 � Não há necessidade de tratamento a vapor ou 
pulverização catódica de revestimento para análise  
em microscópio de luz.

  Technovit® 2200 Series - Apresentação

66020775 Technovit® 2200 Líquido 4 x 15 ml
66020779 Technovit® 2210  Líquido 2 x 1 ml
66020780 Technovit® 2220, azul 1 x 15 g
66043721 Technovit® 2220, transparente 1 x 15 g

INFORMAÇÃO TÉCNICA - PEKALUX® POWER LED
Fonte de luz LED de alimentação
Comprimento de onda 430 ~ 490 nm
Saída de luz máx. 3.000 mW / cm2 (+/- 10%)
Bateria 3,7 V Íon- Lítio
Dimensões Peça de mão: 225 x 115 x 41,5 cm

Carregador: 155 x 82 x 125 cm
Peso Peça de mão: 136 g

Carregador: 144 g
Tensão de operação/ Voltagem 5 V / 1,5 A
Tensão de rede/ Voltagem 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 400mA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS - TECHNOVIT® BLUE LED
Alimentação de energia 2 pilhas AA (cada 1,5 V),  

recomendamos LR6 (alcalina)
 LED-voltagem/ LED energia: aprox. 3.3 V / 350 mA
A emissão de luz /  
Comprimento de onda: 

aprox. 300 mW / 460 nm, +- 20 nm

Vida útil do LED aprox. 1.000 h
Dimensões de carcaça / peso: ø 26 x 170 mm / aprox. 70 g

Faixa de temperatura operacional: + 10 ° C a + 35 ° C

 Intervalo de temperaturas para o 
armazenamento / transporte

- 10 ° C a + 40 ° C

Pressão umidade / barométrica: 35 - 95% rel. Umidade  
(sem condensação) / 500-1060 hPa
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 DICAS DE APLICAÇÃO / DADOS TÉCNICOS POLÍMERO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA IMPRESSÕES DE SUPERFÍCIE

1.  Realize o lixamento, polimento e gravação. Na sequência aplique o Technovit®  2220, distribua em uma fina camada usando  
    uma folha, cubra e polimerize. 
2.  Cuidadosamente remova Technovit® 2220 polimerizado. 
3.  Para fixar a amostra no slide, Aplique um pouco de Technovit® 2220 na lâmina, posicione a impressão. ATENÇÃO: Mantenha 
 a impressão para cima e faça como um “sanduíche”, posicionando uma segunda lâmina firmemente na amostra, pressionando para baixo.  
    Polimerize com luz azul. 

APLICAÇÃO: 
Impressões de superfícies com Technovit® 2220 

1

2

3

Informação técnica 

Produto Technovit® 2200 Technovit® 2210 Technovit® 2220

Cor Opaco-transparente Cor creme Azul ou transparente 
Container Garrafa de vidro Seringa Jarro

Viscosidade Baixa Media Média
Tipo de Polimerização Fotopolimerização (luz azul) Fotopolimerização (luz azul) Fotopolimerização (luz azul)
Resistência à flexão 90-100 N/mm² > 100 N/mm² 104.00 Mpa
Módulo de flexão 3.500 – 4.500 N/mm² 5.000 – 6.000 N/mm² 2.321 Mpa
Dureza HZ 180 – 200 N/mm² 180 – 200 N/mm² 120 – 150 N/mm²
Intensidade de cura 4 mm (Pekalux POWER LED. 20 seg.) 

7 mm (Technovit Blue LED. 40 seg.)
4 mm (Pekalux POWER LED. 20 seg.) 
5 mm (Technovit Blue LED. 40 seg.)

7 mm (Pekalux POWER LED. 40 sec.) 
7 mm (Technovit Blue LED. 60 sec.) 

 LICHTHÄRTENDE PRÄZISIONSABFORMUNG

Resistência das resinas comparada a substâncias convencionais

Teste Technovit  
3040/4004/4006/5071

Technovit  
4000/4002 IQ

Technovit  
4071

Acetona -- • •
Ácido fórmico - 10% • • +
Benzeno + • +
Acetato de butilo -- -- •
Ciclohexano + + +
Decalina + + +
Diesel + + +
Dimetilformamida - DMF • • •
1,4 - Dioxano • • •
Ácido acético conc. • • •
Ácido acético 10% • • •
Ácido acético 5% ig • • •
Etanol + + +
Acetato de etilo --  -- •
Ácido fluorídrico 40% • • •
Suco de fruta + + +
Glicerina + + +
Glicol + + +
Óleo de aquecimento + + +
Heptano + + +
Hexano + + +
Hidróxido de potássio 50% ig + + +
Hidróxido de potássio 10% ig + + +
Metanol + + +

Metiletilcetona - MEK --  -- •
Cloreto de metileno -- -- •
Metacrilato de metila - MMA --  -- •
Parafina + + +
Percloroetileno - PER -- -- •
Óleo de parafina + + +
Ácido fosfórico (conc.) + + +
Ácido fosfórico 10% + + +
Isopropanol • • •
Propanol • • •
Ácido clorídrico conc. + + +
Ácido clorídrico 5% + + +
Ácido sulfúrico conc. • • •
Óleo de silicone + + +
Óleo de cozinha / gordura + + +
Estireno --  -- •
Tetraidrofurano - THF --  -- •
Tolueno + • +
Tetralina + + +
Tricloroetileno - TRI -- -- •
Peróxido de hidrogênio 30% + + +
Brandy + + +
Ácido tartárico • • •
Ácido cítrico 10% + + +

+ Estável / Estabilidade a longo prazo    • Estabilidade limitada / Estabilidade a curto prazo    -- Não estável

Metalografia in loco:  
Com Technovit® 2200 série não destrutiva, impressões estruturais podem ser feitas diretamente a partir dos componentes que são processa-
dos em laboratório e avaliados em microscópio com luz ou varredura em microscópio de elétrons.
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 DICAS DE APLICAÇÃO / DADOS TÉCNICOS  DICAS DE APLICAÇÃO / DADOS TÉCNICOS

 � Sempre misturar polímeros de multi-componentes  
até uma composição homogênea ser alcançada.  
A mistura correta é indispensável para otimizar  
a incorporação;

 � Durante a mistura, evite bater a massa, pois pode 
formar bolhas de ar no composto curado;

 � Se necessário, as proporções de mistura podem ser 
ajustadas. No entanto, pode resultar em desvio de 
temperatura e tempo de polimerização;

 � Quanto maior for a quantidade de mistura em pó /
líquido, maior a temperatura produzida durante  
o processo de polimerização;

 � Para embutir grandes amostras ou preencher 
grandes áreas, é necessário aplicar várias camadas. 
Esta é a única maneira de evitar o calor excessivo  
e manter uma boa retração;

 � Entre as etapas de trabalho, permita que a camada 
resfrie até a temperatura ambiente antes de aplicar 
a próxima (aquecimento atua como um catalisador 
- cura acelerada, resulta em bolhas);

 � Temperaturas mais altas aceleram o processo  
de cura, enquanto temperaturas mais baixas, retardam;

 � Certifique-se de que a amostra está limpa e livre 
de gordura; Sujeira nas amostras pode causar  
problemas durante o embutimento;

 � Se possível, envolva completamente a amostra  
na resina de embutimento de modo que esteja  
adequadamente fixada durante a preparação;

Dicas de Aplicação 

Informações técnicas

Produto Technovit®  
2000 LC

Technovit®  
3040

Technovit®  
4000

Technovit® 
4002 IQ

Technovit® 
4004

Technovit® 
4006

Technovit® 
4006 SE

Technovit® 
4071

Technovit® 
5000

Technovit® 
5071

Technovit® 
7100

Technovit® 
Epox

Cor transparente amarelo ou preto branco branco ou verde transparente altamente  
transparente

altamente  
transparente

verde/semi- 
transparente

Marrom verde/semi- 
transparente

amarelo/ 
transparente

altamente transparente

Proposta planejada embutimento de 
amostra, livre de 
bolhas

impressão  
utilizada para 
inspeção de 
superfície

embutimento de 
amostra, poucos 
gaps

embutimento de 
amostra, poucos 
gaps

embutimento de 
amostras em unidade 
de pressão, livre  
de bolhas

embutimento de 
amostras em unidade 
de pressão, livre  
de bolhas

embutimento 
de amostras em 
unidade de pressão, 
livre de bolhas

embutimento  
de amostras

embutimento  
de amostras,  
eletrocondutora

dissolúvel seção de micrótomo 
para microscopia 
eletrônica

embutimento  
de amostras para 
materiais porosos

Componentes Líquido Pó/Líquido Pó/Líquido I + II Pó/Líquido Pó/Líquido Pó/Líquido Pó/Líquido Pó/Líquido Pó/Líquido Pó/Líquido Solução de base 
Endurecedor 2

sol. de base 
Endurecedor
regular

sol. de base 
Endurecedor 
rápido

Proporção de mistura -- 2:1 2:2:1 5:4 2:1 2:1 2:1 2:1 20 g Pó 
13 ml Líquido

2:1 2:1 de acordo com 
o peso

2:1 de acordo com 
o peso

Dimensão do  
procedimento (min)

ilimitada 2 4 3 (verde);  
5 (branco)

2 – 3 4 4 1 – 2 1 2 5 – 7 aprox. 20 min. aprox. 20 min.

Tempo de cura a 22 °C 
(min)

6 – 10 8 – 10 6 – 13 9 – 15 (verde) 
12 – 17 (branco)

9 – 12 9 – 13 11 – 15 5 – 7 7 – 12 8 – 10 60 – 75 18 h 10 h

Temperatura máxima 
para cura em bloco

20 g = 95 °C 110 °C 
30 g = 101 °C

122 °C 99 °C 110 °C 99 °C 99 °C 108 °C 125 °C 112 °C 38 °C Forma S 144 °C 
45 °C Forma Q

65 °C

Endurecimento de  
indentação de bola   
N/mm² (DIN 53456)

110 MPA 135 103 169 137 155 160 144 -- 138 79  08

Estabilidade  
de temperatura

máx. 80 °C 95 °C 130 °C 130 °C 100 °C 125 °C 125 °C 105 °C 100 °C 100 °C

Solubilidade insolúvel apenas expansível insolúvel insolúvel apenas expansível apenas expansível apenas expansível apenas expansível apenas expansível em acetona

Densidade = espec. peso
g/cm³ DIN53479

1.19 1.18 1.565 1.63 1.14 1.14 1.14 1.19 2.85 1.19 1.07 1.00 1.01

Resistência a impacto
DIN13907 KJ/m²

-- 7.1 1.5 -- 6.4 5.8 4.2 6.1 5.0 N/mm2 6.3

Resistência à flexão  
N/mm²

-- 96 50 -- 95 105 120 94 85 93 50 – 60

Resistência à compressão 
N/mm²

-- 110 280 -- 100 – 200 120 – 140 120 – 150 100 – 120 280 100 90

Absorção de água 
Vol-% DIN 53495

  0.43 2.7 -- 0.38 0.3 0.3 0.47 ca. 2 0.33 0.6

Retração linear (%) 2.2 1.9 2.7 -- 2.25/2.08/1.80 2.25/2.08/1.80 1.8 1.93 2.3 2.3 2.8 0.90 0.80

Retração volumétrica(%) 6.5 5.7 6.2 0.46 1 : 1 = 6.75 
1.8 : 1 = 5.8 
2.3 : 1 = 5.4

1 : 1 = 6.75 
1.8 : 1 = 5.8 
2.3 : 1 = 5.4

5.4 5.8 7.1 7 8.4 1.3 1.1

Índice de refração
(Monômero, Polímero)

M = 1.4828 
P = 1.5270

M = 1.419
--

--
--

M = 1.420
--

M = 1.422
P = 1.434

M = 1.425 
P = 1.436

M = 1.439
P = 1.441

M = 1.458 M = 1.420
P = 1.434

Temperatura  
de estocagem

25 °C 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C

Vida útil (anos) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Po./2 Li. 3 2 2

Coeficiente de expansão
termal linear 

65-95 [ppm] 111 x 10-6 37-62 x 10-6 -- 110 x 10-6 108 x 10-7 108 x 10-7 119 x 10-6 -- 141 x 10-6

Módulo de Elasticidade
Megapascal (MPa)

aprox. 2000 – 3000 2000 – 2300 2000 – 2200 -- 2000 – 2300 2200 – 2500 2400 – 2500 2500 – 2600 -- 2000 – 2300

 � Para evitar bolhas de ar na área inferior da amostra, 
recomendamos derramar uma camada de base antes 
de posicionar a amostra no molde de embutimento;

 � Com polímeros multi-compostos, remova a amostra 
antes que a resina esteja completamente resfriada. 
Isto facilita a remoção;

 � Use o menor molde de embutimento (que encaixe  
a amostra) para manter a baixa temperatura  
de polimerização;

 � Centralize a amostra no molde para garantir que ela 
esteja totalmente encapsulada pelo composto  
de embutimento.

®
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