
 Technomat®

Dispositivo de polimerização sob 
pressão para resinas de montagem 
de cura a frio para teste de material
As propriedades físico químicas da resina são totalmente 
preservadas. A polimerização das resinas no Technomat 
são sem bolhas e, portanto, de qualidade superior as 
espécimes. O uso de Technomat traz uma amostra ideal 
com todas as resinas de montagem de cura a frio, 
especialmente com as resinas Tecnovit transparentes.

EMBUTIMENTO

kulzer-technique.com.br

 Metalografia   

Tornar o invisível visível



Technomat®

Dispositivo de polimerização sob pressão

O Technomat é um dispositivo de polimerização sob 
pressão compacto que combina uma tecnologia especial 
de cura a frio em resinas de montagem.

A pressurização de 2,0 bar leva particularmente em 
consideração o comportamento de polimerização da cura 
a frio das resinas Technovit como auxiliares de teste para 
amostras metalográficas e impressões de superfícies em 
testes de materiais.

Não há incômodo de odor durante a polimerização.

Recomendações de polimerização

Technovit 3040 8 – 10 min
Technovit 4000 16 – 20 min
Technovit 4004 9 – 12 min
Technovit 4006/SE 9 – 13 min
Technovit 4071  5 – 7 min
Technovit 5000 7 – 12 min
Technovit 5071  8 – 10 min

Capacidade do pote de pressão

Molde de embutir de Ø 25 mm: 30 pcs
Molde de embutir de Ø 30 mm: 24 pcs
Molde de embutir de Ø 40 mm: 15 pcs
Molde de embutir de Ø 50 mm: 10 pcs  

3 a 10 bar
2 bar
2,8 bar
300 mm
305 mm
400 mm
8,6 kg
210 mm
225 mm

Especificações técnicas 
Conexão de pressão 

Pressão nominal 

Máx. Pressão operacional 

Altura

Largura

Profundidade

Peso            

Diâmetro interno da abertura da tampa 

Base de diâmetro interno 

Altura do pote de pressão para cobrir a borda 190 mm

 Outras informações:

66081898  Technomat Dispositivo de Polimerização sob Pressão  
Temporizador de quartzo, mangueira de ar comprimido, ilhó, 
braçadeira de mangueira

Technomat é uma marca registrada Kulzer GmbH.

Kulzer GmbH 
Rua Cenno Sbrighi, 27 - Sala 42 - Água Branca
CEP 05036-010, São Paulo - SP
Fone: (11) 3665-0500 (São Paulo)
0800 580 0829 (demais localidades)
Fax: (11) 3665-0521
technique.brasil@kulzer-dental.com 
www.kulzer-technique.com.br
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EMBUTIMENTO Metalografia  

Tornar o invisível visível




