
Bellavest T 
Masa osłaniająca do koron i mostów

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa

1. Nie wdychać pyłu masy 
osłaniającej!  Zawiera on kwarc. 
Przy długim wdychaniu powstaje 
zagrożenie choroby krzemowej 
( pylicy). 

• Torebkę rozciąć nożyczkami 
i unikać powstawania pyłu 
podczas wysypywania jej 
zawartości. Pustą torebkę przed 
zgnieceniem popłukać wodą.

• Rozsypany proszek usuwać tylko 
mokrą ściereczką.

• Aby uniknąć powstawania pyłu 
przy uwalnianiu z masy 
osłaniającej, pierścień należy na 
krótko włożyć do wody.

• Przy piaskowaniu używać tylko 
wyciągów z filtrami do pyłów.

2. Płyny do mas osłaniających firmy 
Bego zawierają niewielkie ilości 
formaldehydu. Podczas suszenia 
powstaje pył.

• Po użyciu butelkę należy mocno 
zakręcić.

• Wyschnięty płyn wycierać tylko 
mokrą ściereczką.

3. Podczas wygrzewania uwalnia się 
amoniak. Powstałe gazy 
odprowadzać na zewnątrz.

Uwaga:

• Prosimy zwracać uwagę na datę 
ważności. Po upływie tej daty nie 
stosować mas bez uprzedniego 
sprawdzenia ich przydatności.

• Bellavest  T nie może być 
mieszany z gipsem i masami 
osłaniającymi zawierającymi 
gips.

• Zalecany płyn: BegoSol

Jeśli życzycie sobie Państwo wyższej 
ekspansji, polecamy zastosowanie 
płynu BegoSol HE. BegoSol HE nie 

jest odporny na mróz. Jego temperatury 
składowania i transportu wynoszą:
+5 oC do +35 oC.

Prosimy zwrócić uwagę, że:

Temperatury składowania 
i pomieszczenia, w którym używa się 
mas osłaniających i płynu mają istotny 
wpływ na ekspansję, a tym samym na 
dokładność odlewu i jego 
powierzchnię. Zalecana temperatura do 
pracy z masami osłaniającymi firmy 
Bego wynosi 20 oC.
Przy zmieniającej się temperaturze 
pomieszczeń, masę osłaniającą
 i BegoSol należy przechowywać
 w urządzeniu utrzymującym 
jednakową temperaturę. Jeśli 
temperatura pomieszczenia jest za 
wysoka, w urządzeniu tym należy 
przechowywać również pojemniki do 
mieszania i mieszadło.

1. Przygotowanie do 
osłaniania

1.1. Pracę wymodelowaną w wosku 
wraz  z kanałami odlewniczymi należy 
tak ustawić w pierścieniu, aby 
odległość do ściany  pierścienia i 
górnej jego płaszczyzny wynosiła 
minimum 5 mm.
1.2. Pracę wymodelowaną w wosku 
spryskać Aurofilmem i wysuszyć.
1.3 Używanie taśmy do wyścielania 

pierścieni:
• Pierścienie nr  1 i 3 należy 

wyścielić jedną warstwą taśmy , 
zaś pierścienie nr 6 i 9 warstwą 
podwójną Warstwę podwójną 
należy stosować również  dla 
wszystkich stopów metali 
nieszlachetnych. 

• Zwilżyć taśmę do wyścielania 
pierścieni. Nadmierną ilość wody 
usunąć suchą taśmą.

• Pierścień wyścielić taśmą tak, aby 
oba końce taśmy nachodziły na 

siebie ok. 0,5 cm , następnie ją 
docisnąć. Górna część taśmy 
musi pokrywać się z górną 
krawędzią pierścienia. 

• Pierścień z taśmą do wyścielania 
nałożyć na model.

1.4 W przypadku osłaniania za 
pomocą pierścienia plastikowego, 
pierścień usuwamy natychmiast 
po związaniu masy.

2. Rozrabianie płynem

• Do rozrabiania masy osłaniającej 
należy używać płynu BegoSol lub 
BegoSol HE i destylowanej 
wody.

• Skrystalizowanego płynu nie 
należy już więcej używać.

• Im wyższe stężenie płynu 
w roztworze, tym większa 
ekspansja!

Proporcje stężenia płynu pokazuje 
Tabela 1.

3. Rozrabianie masy 

Przed rozrabianiem należy czysty 
pojemnik do mieszania opłukać wodą 
i wytrzeć . Brudny lub suchy pojemnik 
do  mieszania wchłonie wodę 
i pozbawi masę osłaniającą 
odpowiedniej wilgotności.

Rada praktyczna: 

Wykorzystuj opróżnione  butelki.
Butelkę od BegoSolu o pojemności 
1000 ml  napełnij płynem BegoSol do 
pożądanej wartości procentowej  
( patrz tabela 1 ) i uzupełnij wodą 
destylowaną do 100 %. Na butelce 
napisz stężenie procentowe. Zaleta: 
W butelce posiadamy roztwór o 
pożądanym stężeniu płynu i w każdej 
chwili jesteśmy w stanie odmierzyć 
potrzebną jego ilość.
.

Wielkość
mufy

Ilość 60 g torebek/
ilość płynu

Ilość 90 g torebek/
ilość płynu

Ilość 160 g torebek/
ilość płynu

1
3
6
9

1/14 ml
3/42 ml
6/84 ml
9/126 ml

1/21 ml
2/42 ml
4/84 ml
6/126 ml

1/37 ml
2/74 ml
3/111 ml



Proporcje mieszania

Bellavest T                 Płyn do rozrabiania
160 g                                23 ml

Tabela 1
Bellavest T

wielkość
torebek

Roztwór

Stężenie
BegoSolu

(BegoSolu HE)
Ilość

Komponenty

BegoSol                                 woda
(BegoSol HE)                   destylowana

Metale szlachetne 
i stopy metali szlachetnych
 pod porcelanę

60 g
90 g
160 g

50 %
14 ml
21 ml
37 ml

50 %     7 ml                           7 ml            
             10,5 ml                  10,5 ml
              18,5 ml                 18,5 ml

              
Części wtórne 
z metali szlachetnych

60 g
90 g
160 g

30 – 50 %
14 ml
21 ml
37 ml

30 %      4 ml                         10 ml
              6,5 ml                    14,5 ml
              11 ml                        26 ml

Metale nieszlachetne 
i stopy metali nieszlachetnych 
pod porcelanę

60 g
90 g
160 g

90 – 100 %
14 ml
21 ml
37 ml

90ml       12,5 ml                   1,5 ml
               19 ml                         2 ml
               33 ml                         4 ml

2.1 Należy stosować następujące
czasy rozrabiania mas:
przy 20 oC - 5 min
przy 27 oC – 3 min
Im wyższa temperatura 
w pomieszczeniu, tym krótszy czas 
rozrabiania.

2.2 Bellavest T i płyn mieszać wolno 
szpatułką przez ok. 10-15 sek., aż masa 
nasiąknie i zostaną rozmieszane grudki. 
Potem przez 60 sek. mieszać
 w mieszadle próżniowym.

2.3 Mieszanie bez mieszadła:
2 min na wibratorze.

2.4 Wypełnić wnętrze korony  
ostrożnie masą osłaniającą za pomocą 
instrumentu. Następnie pierścień zalać 

na wibratorze resztą masy i po zalaniu 
zdjąć z wibratora.

4.   Czasy wiązania
     i wygrzewania 

Wskazówka:

• Czas przetrzymania w piecu 
dobieramy  zależnie od wielkości 
i liczby pierścieni.

• Temperatury  końcowe: patrz 
tabela 2

Piece sterowane konwencjonalnie:

Po 30 min wiązania włożyć pierścień 
do pieca zimnego lub rozgrzanego do 
temperatury 250 oC. W  temperaturze 

250 oC wygrzewać przez 30-60 min. 
Następnie podgrzać  piec do 
temperatury końcowej i przetrzymać 
przez 30-60 min. 

Piece sterowane komputerowo:

Po 30 min wiązania włożyć pierścień 
do zimnego pieca. W tempie 5 oC/min 
podgrzać piec do temp. 250 oC
 i przetrzymać przez 30-60 min.
 
5.    Ochładzanie po     
odlewaniu

Po odlaniu pozostawić pierścień do 
ostygnięcia na wolnym powietrzu
 Nie wkładać do wody!

Tabela 2 Temperatura 
końcowa

Metale szlachetne 
i stopy metali szlachetnych pod porcelanę

700 – 750 oC
800 – 850 oC

Części wtórne z metali szlachetnych 700 – 750 oC
Metale nieszlachetne i stopy metali 
nieszlachetnych  pod porcelanę 900 – 950 oC

Bellavest T -  
Dane techniczne

Czas rozrabiania masy: 
przy 20 oC - ok. 5 min
przy 27 oC – ok. 3 min
Całkowita ekspansja 

w pierścieniu ze 100 % roztworem 
BegoSolu    -  ok. 3 %

Dane według 
normy DIN 13919, część 2:

50% 90 %
Początek wiązania 

(według testu Vicata)

BegoSol             9,5 min        9,5min
BegoSol HE

            9,5 min       9,5 min

Wytrzymałość na ściskanie
BegoSol  7 N/mm210 N/mm2

Producent:

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. · Technologiepark Universität · Wilhelm-Herbst-Straße 1

D-28359 Bremen · Telefon (+ 49- 421) 20 28 – 0 · Telefax (+ 49- 421) 20 28 – 100

Dystrybutor

Denon Dental Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 49, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  tel. 0-22/ 717-58-70/75/80        fax. 0-22/ 717-58-85



BegoSol HE
7 N/mm2 10 N/mm2

Ekspansja liniowa 
mierzona ekstensometrem

BegoSol   0,2 % 0,6 %
BegoSol HE

0,2 % 0,7 %
Termiczna ekspansja

BegoSol 1,05 % 1,2 %
BegoSol HE

1,1 % 1,3 %
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