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Інструкція з використання

Силікон холодного затвердіння, що зберігає еластичність тривалий час, 
призначається для непрямого цифрового виготовлення отопластіческіх 
м'яких завушних слухових апаратів та захисних вушних вкладишів

Вироблено
в Німеччині

1. Змішування і дозування
Матеріал видавлюється з картриджа за допомогою пістолета-дозатора Automix 
(рис. 1). Встановіть картридж в пістолет-дозатор та відкрийте заглушку 
картриджа шляхом обертання. Видавіть невелику кількість матеріалу, щоб 
силікон надходив рівномірно (рис. 2). Вставте змішувальну канюлю в 
направляючі пази на картриджі і закрутіть проти годинникової стрілки до 
упору (рис. 3). Диспенсер тепер готовий для змішування силікону в будь-якій 
необхідній кількості. Після введення зліпочного матеріалу слід залишити 
змішувальну канюлю на картриджі.

2. Застосування в лабораторії
Підготуйте зліпок вуха для подальшої обробки і відсканувати його. За 
допомогою відповідного програмного забезпечення обробіть дані
для виготовлення негативних форм. В якості матеріалу для негативних форм 
можна використовувати гіпси або пластмаси. Відділіть гіпсову негативну 
форму за допомогою рівномірного нанесення luxaprint plaster hardener. 
Зазвичай, пластмасові негативні форми не потребують відділення, але можна 
спростити вилучення матеріалу з форм, якщо форми обробити водними 
мильними розчинами і потім висушити. Заповніть негативну форму detax 
softwear® (рис. 4,5) за допомогою пістолета-дозатора Automix2 (див. пункт 1) . 
Вулканізація матеріалу, введенного без повітряних бульбашок, проводиться 
при кімнатній температурі. Після вулканізації негативну форму необхідно 
розділити або розламати, а потім вийняти заготовку.

Важливі практичні рекомендації
Не використовувати разом з конденсаційними силіконами (К-
силіконами). 
Зліпочні матеріали є хімічно активними - уникайте плям на одязі.  
Латексні рукавички і латексні забруднені поверхні, а також вушна сірка, 
крема та смоли можуть стримувати реакцію схоплювання detax 
softwear® (ми рекомендуємо використовувати стандартні рукавички, 
виготовлені з нітрильного каучуку або поліетилену).

Рекомендації з техніки безпеки
DETAX не несе відповідальності за будь-які наслідки, заподіяні в результаті 
неправильного застосування.
Додаткова інформація:
Матеріали на основі силікону пройшли перевірку багато разів. За умови 
належного використання небажані ефекти НЕ СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ. 
Однак реакції імунної системи, такі як алергія, подразнення, не можуть 
бути повністю виключені. У разі сумнівів ми рекомендуємо зробити 
перевірку на алергічну реакцію перед використанням матеріалу.

Показання
до застосування:

Непряме виготовлення 
завушних слухових апаратів і 
вушних вкладишів для 
захисту від шуму за 
допомогою цифрових методів 

Технічні 
характеристики:

Об'єм змішування:
50 мл (картридж) 
Змішування: 1:1
Колір:
прозорий
рожево-прозорий 
блакитно-прозорий 
червоно-прозорий  
Тривалість змішування: 
не важливо
(Automix2-system) 
Тривалість затвердіння: 
приблизно 5 хв. за кімнатної 
температури
(приблизно 23 °C/73 °F)
Остаточне затвердіння: 
приблизно 50 Шор А 
Відновлення після 
стиснення: >99,8 %
Зменшення фізичних 
розмірів: 0.2 %
Застосування:
23 °C ± 2 °C / 73 °F± 4 °F, 50 ± 
5% відн. вологості
Умови зберігання:

Інформація для 
замовлення:

GmbH & Co. KG
вул. Карла Цейсса 4 · 76275 Еттлінген/Німеччина 
Тел.: 0 72 43/510-0 · Факс: 0 72 43/510-100 
www.detax.de · post@detax.de

Змішувальні канюлі,
рожевого кольору,
25 шт.

detax softwear® 
Automix2 система
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Intra Tips 
білого кольору, 96 шт.

Застосовується тільки підготовленими фахівцями.
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Рис. 6 detax softwear® придатний тільки для системи картриджів Automix2:
зі стандартним пістолетом-дозатором матеріал легко видавлюється, при 
мінімальній витраті сил. Більший вибір аксесуарів, змішувальні канюлі 
різної довжини і діаметрів, інтраоральні насадки і т.д.

Intra Tip (інтраоральна насадка): призначається для зменшення вихідного 
отвору. Насадку просто встановити на кінчик змішувальної канюлі і при 
необхідності підрізати до потрібної довжини/діаметру. Завдяки вигнутій 
формі насадкою можна без проблем заповнити важко доступні місця.

3. Обробка та лакування
Обробка здійснюється за помощью спеціальніх шліфувальніх 
ковпачків, діаметром 5 мм і 7 мм. Для обробки поверхні і для вирівнювання 
граней можна використовувати лак luxaprint coat (антібактеріальний) згідно 
інструкції з обробки (рис. 6)

detax softwear® 

Використовується спеціально для роботи в лабораторії з формами з гіпсових мас або пластмаси, виготовлених за адитивної 
цифрової технології. Оптимальне витіснення повітря, завдяки низькій в'язкості, без повітрянних бульбашок. Особливо 
легко виймається з форми, немає адгезії до негативної форми, без використання компресійної камери.
Стійкий до деформації, стійкий еластичний матеріал. Матеріал має фізічну здатність повертатись в свою початкову форму і 
чинить опір розростанню тріщин, а також подовжується при розриві. Максимальний комфорт при носінні апаратів, 
завдяки м'якій та гнучкій установці, тривалий час експлуатації, не подразнює шкіру.

*    з початком змішування за умов 23 °C± 
2 °C / 73 °F± 4 °F, 50 ± 5% відн. вологості. 
Підвищення температури прискорює 
реакцію, зниження температури 
уповільнюють її.

Упаковка картриджів 
прозора
8 x 50 мл картриджі

рожево-прозора
8 x 50 мл картриджі

червоно-прозора
8 x 50 мл картриджі

блакитно-прозора
8 x 50 мл картриджи
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Змішувальні канюлі,
жовтого кольору,
48 шт.

Intra Tips 
жовтого кольору,
96 шт.

Пістолет-дозатор, 1 шт.
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