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Koldan 
 
SAFINA, a.s., 
Vídeňská 104, 252 50 Vestec, Česká republika 
DIČ: CZ03214257  

 
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
KOLDAN je strieborná náhradná dentálna zliatina na odliatky s nízkou pevnosťou, typu 0, ktorá je určená pre jednoduché 

koreňové inlaye – so supragingiválnou lokalizáciou kontaktu s dentínom pri zhotovovaní korunkových nadstavieb 
z  nekovového materiálu. Pri použití zliatiny Koldan na nadstavbu korunky môže dochádzať ku korózii tejto zliatiny. 
Korózne produkty zliatiny môžu u niektorých ľudí vyvolať vedľajšie nežiaduce účinky a neodstrániteľné 
pigmentové sfarbenie ďasien.  

 
Základné informácie: 

Chemické zloženie - hmotnostné %: Ag Sn Zn  
x = obsah prvku je menší ako 1 hm. %  89,9 9,3  x 
 
Obsah sprievodných prvkov:  zliatina neobsahuje Ni, Be, Cd  
Typ dentálnej zliatiny:   typ 0 - zliatina s nízkou pevnosťou podľa ISO 22674 
Indikácie: liate čapy, koreňové inlaye pre korunkové nadstavby z  nekovového materiálu 

pri výrazne supragingiválnej lokalizácii kontaktu zliatiny s dentínom 
Kontraindikácie:     - subgingiválna lokalizácia čela zubného pahýľa  
     - styk zliatiny Koldan s iným kovom, alebo inou dentálnou zliatinou 

Upozornenie: Nerešpektovanie týchto dvoch predchádzajúcich 

kontraindikácií môže mať za následok vznik pigmentácie gingívy 

- nezaplnený koreňový kanálik po foramen fysiologicum 
- dokonale zaplnený koreňový kanálik, ale od doby ošetrenia uplynula krátka 
doba. Foredent minimálne 7 dní, AH plus 2 dni 
- subtílny koreň  
- prítomnosť prác z Wironu, Oralia, titánu alebo veľký počet druhov zliatin v 
ústnej dutine pacienta 
- rizikové faktory pre vznik alergií 

Skladovanie: suché, čisté, nekorozívne prostredie bez kyselín a bez oxidačných činidiel 
pri izbovej teplote 

Doba použiteľnosti: neobmedzená za vhodných podmienok skladovania 
 
Informatívne fyzikálne a mechanické vlastnosti: 

Farba:     biela 
Hustota:     10,0 g/cm3 

Interval tavenia: teplota solidu  825 °C 
teplota liquidu  870 °C 

Medza klzu, Rp0,2:   60 MPa 
Medza pevnosti, Rm:   210 MPa 
Ťažnosť, A15 mm:    min 50 % 
Tvrdosť, HV5:    50 
Modul pružnosti v ťahu, E:   76 000 MPa 
 
Parametre spracovania 

Spôsob tavenia    indukčne, odporovo, plameňom 
Typ plameňa:    neutrálny alebo mierne redukčný 
Téglik:     keramický, grafitový 
Vsádzka:    nový kov, bez už raz pretaveného kovu 
Formovacia hmota:   fosfátového alebo sadrového typu 
Ohrev formy:    700 °C 
Teplota liatia:    970 – 1000 °C 
Čistenie:     a) pieskovanie 
     b) 20 % roztok H2SO4 o teplote 60 - 80 °C, cca 10 minút 
Spájky z produkcie SAFINA, a.s. 

Prvé spájkovanie:   Palargen T Eko pracovná teplota  815 °C 
Druhé spájkovanie:   Palargen M2 pracovná teplota  810 °C 
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POKYNY PRE SPRACOVANIE 
 

 
1. Príprava voskového modelu  

Pre získanie kvalitného odliatku je dôležitý tvar a rozmery vtokovej sústavy, ktorá musí byť dostatočne dimenzovaná, aby 
umožňovala v priebehu tuhnutia odliatku jeho dosycovanie roztavenou zliatinou. Pri zhotovovaní modelu je výhodné použiť 
voskové vtokové predtvary. Pri príprave voskového modelu odporúčame používať iba spáliteľný prefabrikát. 

 
2.    Formovanie a predhriatie formy 

K príprave formy možno používať formovacie hmoty fosfátového alebo sadrového typu. Pri spracovaní formovacej hmoty 
odporúčame postupovať podľa pokynov výrobcu formovacej hmoty. Rozmiešanú formovaciu hmotu je vhodné pred 
zaliatím modelu odplyniť vákuovaním.  Pri voľbe režimu ohrevu formy postupujte podľa odporučení výrobcu formovacej 
hmoty. 
Predhriatie formy pred odliatím sa privedie na teplotu 700 °C, na ktorej sa udržuje po dobu 30 - 70 minút v závislosti na 
veľkosti formy a použitej formovacej hmote. 
 
3.    Príprava vsádzky pre tavenie 

Pre zubné náhrady odporúčame používať vsádzku len z novej zliatiny. Neodporúčame používať do vsádzky materiál 
recyklovaný – tzn. materiál už raz pretavený. Ten možno zaslať výrobcovi k rafinácii. Do vsádzky nesmú byť v žiadnom 

prípade pridané iné zliatiny. Tým by došlo k zmene chemického zloženia a tým negatívnemu ovplyvneniu vlastností zliatiny. 
Pre presné stanovenie hmotnosti kovu je potrebné zvážiť hmotnosť voskového modelu vrátane vtokovej sústavy (bez 
liaceho kužeľa). Hmotnosť kovu vypočítame vynásobením hmotnosti voskového modelu hustotou zliatiny. Hmotnosť kovu 
možno taktiež stanoviť z nasledujúcej prevodnej tabuľky: 
 

Mvosk.m. g 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 

Mkovu     g 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

Pozn.: Mvosk.m. - hmotnosť voskového modelu v g  Mkovu - hmotnosť  zliatiny Koldan v g 
 
4.    Tavenie a odlievanie  

Pre tavenie je možno používať téglik keramický alebo grafitový. Neodporúčame používať téglik, v ktorom boli tavené iné 
typy zliatin – vzniká nebezpečenstvo znečistenia zliatiny nežiaducimi prímesovými kovmi. Tavenie a odlievanie možno 
vykonávať vo vákuovom alebo odstredivom liacom zariadení. Tavenie je potrebné vykonávať krátko, aby nedošlo k 
naplyneniu a prehriatiu taveniny alebo k dlhej výdrži zliatiny v roztavenom stave. Vhodné je použitie ochrannej atmosféry 
argónu. Zliatinu najviac poškodíme v prípade, že taveninu výrazne prehrejeme nad odporúčanú teplotu liatia. Odliatky 
potom bývajú naplynené s defektmi na povrchu. 
 
Upozornenie: Odporúčame dôkladné odvetrávanie spalín pri ohreve formy a tavení zliatiny pre zamedzenie 
vdychovania škodlivých výparov obsluhou! 
 
5.    Opracovanie a očistenie odliatku 

Odliatok vybratý z formovacej hmoty čistíme po celom povrchu, vrátane vtokového systému a náliatku. Následne oddelíme 
vtokovú sústavu od odliatku, najlepšie rezacím kotúčom. Pri odstraňovaní vtokových kanálikov štiepacími kliešťami vzniká 

riziko deformácie odliatku. Čistenie sa vykonáva buď pieskovaním pomocou oxidu hlinitého veľkosti zrna 50 - 125 m 
alebo morením v 20 %-nom roztoku kyseliny sírovej ohriatom na 60 °C po dobu 10 min. Po vybratí z moriaceho kúpeľa je 
nutné odliatok dôkladne omyť v destilovanej vode a okamžite osušiť.  
 
Upozornenie: Odporúčame používať vhodné ochranné pomôcky pre zamedzenie vdychovania prachu 
z formovacej hmoty a povrchu odliatku. Tento prach je škodlivý! 

 
6. Spájkovanie  

Zliatinu je možno spájkovať spájkami Palargen T Eko (prac. teplota 815 °C) alebo Palargen M2 (prac. teplota 810 °C).  
 
Upozornenie: Odporúčame dôkladné odvetrávanie spalín vznikajúcich pri spájkovaní pre zamedzení vdychovania 
týchto škodlivých výparov zo spájkovacej pasty a spájky obsluhou! 

 
7.    Povrchové úpravy 

Konečnou operáciou je leštenie odliatku, ktoré sa vykonáva bežnými postupmi podľa zvyklostí laboratória.  

 
Dátum poslednej revízie textu: uvedené v päte dokumentu. 

 


