
PRODUKTOVÝ LIST 

Nic Tone Acrylic Resin polymethyl  

methacrylate (PMMA) for Orthodontics. 

 

Nic Tone Acryl Resin 

Polymethylmethakrylát (PMMA pro ortodontické a ortopedické účely 
 

POPIS 
Materiál na akrylátové bázi pro výrobu ortodontických a ortopedických aparátků 

 

SPECIFIKACE 

Jemný polymer pro snadné zakončení a vyhlazení 

Výběr z 20 barev 

Doporučená pracovní teplota 20°C – 25°C 

Polymerace za studena, pod tlakem 

 

VÝHODY 

Zářivé a atraktivní barvy 

Široký výběr barev (také diamantové) 

Snadné zacházení 

Všestranné použití s různými technikami práce s akryláty 

 

NÁVOD NA POUŽITÍ 

Doporučené míchání v poměru 3:1 nejlépe v množství 30 ml polymeru Nic Tone a 10 ml monomeru. 

Do čisté a suché nádobky vlijte uvedené množství monomeru a potom přidávejte po částech polymer 

prášek (je důležité vždy dodržovat tento postup), jemným poklepáváním nechte prášek ponořit do 

tekutiny. Jakmile docílíte „zrcadlového“ efektu dobře promíchejte špachtlí tak, aby se obě části do sebe 

dobře zapracovaly. Nechte stát v pokojové teplotě a kontrolujte konzistenci tak, abyste mohli přikročit 

k zpracování a aplikaci hmoty (používejte rukavice). 

 

VLASTNOSTI 

Vzhled: prášek zbavený cizích příměsí 

Barva: dle vzorníku barev, skleněný vzhled. V souladu s hodnotami stanovenými pro tóny barev. 

Absorpce vody: max. 32 µg/mm3 

Rozpustnost ve vodě: max. 8.0 µg/mm3 

Zbytkový monomer: max. 4,5 % váhy 

Modul elasticity: minimum 1500 MPa 

Minimální síla v ohybu: 60 MPa 

 

OBSAH 

Akrylová pryskyřice polymeru methylmethakrylátu, pigmenty a aditiva 

 

KONTRAINDIKACE 

Žádné 

 



UPOZORNĚNÍ 

Zabránit vniknutí prachových částic do očí. V případě zásahu okamžitě propláchnout oči dostatečným 

množstvím vody. Pokud přetrvává podráždění, kontaktovat očního lékaře. Zabránit inhalaci 

prachových částic. 

 

OPATŘENÍ PŘI PRÁCI 

Nutné nosit rukavice při práci s nezpolymerovanou hmotou. 

 

SKLADOVÁNÍ 

Ponechat v originálním obalu 

Uchovávat v chladném a dobře větraném místě 

Neskladovat v blízkosti okysličovadel, kyselin, bází nebo iniciátorů polymerace 

 

BALENÍ 

Lahvičky o hmotnosti 35 g, 90 g, 190 g, 500 g, 2,5 kg a set s 20 lahvičkami á 35 g 

 

Výrobek odpovídá nařízení č. 12 A.D.A 

 

Níže uvádíme další techniky zpracování 

 
Sypací technika. 

Sádrový model zanořit do vody po dobu 5 minut, poté nechat dostatečně okapat (v takovém případě 

použít rychle tuhnoucí kapalinu). Po adaptaci drátu pokračovat v aplikaci prášku a tekutiny tak, aby byl 

povrch vždy dostatečně vlhký (tím, že je sádrový model udržován mokrý, není nutno sádrový model 

izolovat). Přidáme tolik monomeru, aby nedocházelo k vysušení prášku, ale aby hmota nestékala. 

Někteří odborníci doporučují rozdělit sypací proces do pěti částí. Zkušenější laboranti však zvládnou 

sypací proces jen ve dvou krocích (částech). Ideální tloušťka je 3 mm, avšak ne více než 4 mm. 

Vytvrzovat pod tlakem 20 – 25 lb (liber) tj. 138 – 172 kPa, vložit model v pokojové teplotě a nastavit 

teplotu tlakové nádoby na 30°C. Celková doba tvrdnutí 10 – 15 minut. 

 

Příprava ortodontických desek modelovací technikou. 

Níže popsané techniky vychází ze zkušeností zubních laboratoří, které dosáhly vynikajících výsledků. 

Prášek se přimíchává do tekutiny v poměru 3:1. Sádrový model naizolovat a po docílení správné 

konzistence akrylátu začneme po vrstvách nanášet na model pomocí rukavic, abychom zamezili 

ušpinění nebo zamaštění od rukou. Adaptujeme tak, aby nejsilnější část nebyla tlustší více než 4 mm, 

dokončíme a vyhladíme prsty namočenými v tekutině. Vložit model do tlakového hrnce s vodou 

pokojové teploty nebo max. do 25°C. Uzavřít a vytvrdit pod tlakem 25 – 30 liber tj. 172 – 207 kPa (dle 

pokynů výrobce přístroje). Plného vytvrzení se dosáhne po 30 minutách. Po celou dobu je nutné 

sledovat teplotu – nesmí náhle stoupnout a nesmí přesáhnout 80°C.  
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