
Dyski CAD/CAM
z metali nieszlachetnych



Starbond CoS Disc

Starbond CoS Soft Disc

Dyski CAD/CAM na bazie kobaltu i tytanu
Cała gama materiałów ze stopów nieszlachetnych wyprodukowana w Niemczech. Dla wszystkich znanych 
zastosowań, z jednego źródła. 

Firma Scheftner oferuje centrom frezowania, laboratoriom dentystycznym i partnerom OEM bogatą paletę materiałów, ze stopów 
metali nieszlachetnych, do stosowania w technologii CAD/CAM. 

Starbond Cos Disc jest zoptymalizowanym, powstałym w procesie odlewania, materiałem do cyfrowej obróbki w dużych maszy-
nach frezarskich. Technikom dentystycznym oferujemy również dyski miękkie do spiekania Starbond CoS Soft Disc, wykonane z 
proszku stopu CoCrWMo i spoiwa. Starbond CoS Soft Disc jest nieutwardzonym materiałem, o składzie opartym na sprawdzonym 
produkcie stomatologicznym jakim jest stop Starbond CoS. Materiał ten charakteryzuje się maksymalną wytrzymałością, wysoką 
gęstością i doskonałymi właściwościami licującymi. Oba rodzaje dysków Starbond CoS Disc i Starbond CoS Soft Disc nadają się do 
obróbki zarówno na sucho, jak i na mokro.

Poza dyskami Starbond Cos Disc bazującymi na stopie  CoCrWMo, asortyment firmy Scheftner obejmuje również dyski Starbond 
Easy Disc i Mogucera C Disc. Zostały one stworzone na bazie sprawdzonych stopów do napalania ceramiki. Starbond Easy Disc 
bazuje na kobaltowo – chromowo - wolframowym stopie Starbond Easy, zaś Mogucera C Disc na swoim zmodernizowanym od-
powiedniku, kobaltowo – chromowo - molibdenowym stopie Mogucera C. Produkty te uzupełniają portfolio centrów frezowania 
oraz frezujących laboratoriów dentystycznych. Dają technikom dentystycznym możliwość doboru dysków metalowych do składu 
stopu już zastosowanego przy konwencjonalnym odlewaniu. Oba dyski stworzono do frezowania w małych i średnich maszynach 
frezarskich przy użyciu standardowych strategii frezowania. 

Firma Scheftner oferuje również dwa  rodzaje dysków tytanowych. Dysk Starbond Ti4 Disc ze stopu tytanu (Grade 4), o zwiększonej 
zawartości tlenu, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i dobrą obrabialnością. Wykonano go zgodnie z normą ISO 5832-2 - 
materiały metalowe z niestopowego tytanu do implantów chirurgicznych. W szczególności nadaje się on do produkcji implantów, 
koron, mostów i łączników.

Dysk Starbond Ti5 Disc ze stopu tytanu (TiAl6V4) o niższej zawartości pierwiastków międzywęzłowych żelaza, wodoru i tlenu,                   
i wynikającej z tego lepszej odporności korozyjnej (Extra Low Interstitial „ELI“). Charakteryzuje go dobra wytrzymałość, doskonała 
obrabialność i bardzo wysoka biokompatybilność. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO 5832-3 - materiały metalowe do produkcji 
implantów chirurgicznych, wykonanych z kutego tytanu, aluminium-6 i wanadu-4. W szczególności nadaje się do produkcji implan-
tów, łączników, belek, nadbudów inplantologicznych oraz koron i mostów pod ceramikę odpowiednią do stopów tytanu.

Ciągła praca nad dyskami CAD/CAM z metali nieszlachetnych oraz postęp w stosowanych procesach produkcyjnych zapewniają im 
maksymalną jednolitość, bez jam skurczowych, przy zaskakująco niskiej twardości i dobrej obrabialności. Wszystkie stopy posiadają 
doskonałe właściwości techniczne, które zgodnie z ISO 22674 zostały sprawdzone i potwierdzone przez niezależne instytuty badaw-
cze jako materiały metalowe do stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych.



Starbond CoS Disc Basic

Ref.
8 mm x 99,5 mm

bez rantu

133504
10 mm x 99,5 mm 133506
12 mm x 99,5 mm 133503
14 mm x 99,5 mm 133501
15 mm x 99,5 mm 133507
16 mm x 99,5 mm 133508
18 mm x 99,5 mm 133502
25 mm x 99,5 mm 133509
30 mm x 99,5 mm 133510
8 mm x 98,3 mm

z rantem

133514
10 mm x 98,3 mm 133516
12 mm x 98,3 mm 133513
13,5 mm x 98,3 mm 133511
15 mm x 98,3 mm 133517
16 mm x 98,3 mm 133518
18 mm x 98,3 mm 133512
25 mm x 98,3 mm 133525
30 mm x 98,3 mm 133530

CoCrWMo - dysk metalowy nie zawierający niklu, berylu, ołowiu  
i kadmu.Typ 4 wg EN ISO 22674. Starbond CoS Disc Basic został stworzony na 
bazie sprawdzonego konwencjonalnego stopu do napalania Starbond CoS. 
Właściwości stopu umożliwiają wyprodukowanie struktur stałych uzupełnień 
protetycznych narażonych na bardzo wysokie obciążenia czyli: wszelkich koron 
frezowanych, małych i dużych mostów z attachmentami  oraz filigranowych 
przęseł licowanych ceramiką jak również belek i nadbudów implantologicz-
nych. Stworzony z myślą o przemysłowych maszynach frezujących.

Materiał odlewany jest sztuka po sztuce w specjalnym procesie technologicznym. 
Dzięki temu osiągana jest wysoka jednorodność i równomierna twardość na całej 
powierzchni materiału (brzeg, środek oraz wewnątrz).

Zalety dla technika dentystycznego:
 • WRC 14,2 posiada niski współczynnik rozszerzalności termicznej idealny dla 
wszystkich nowoczesnych ceramik

 • Zależnie od zastosowanej ceramiki faza schładzania nie jest konieczna
 • Posiada bardzo dobre właściwości polerskie
 • Doskonałe wiązanie metalu z ceramiką
 • Poddaje się obróbce zarówno na sucho jak i na mokro 
 • Nadaje sie do spawania laserem

Skład:
Co Cr W Mo Si C, Fe, Mn, N

59 % 25 % 9,5 % 3,5 % 1 % < 1 %

Właściwości stopu (orientacyjnie):
Granica ciągliwości (Rp 0.2) 441 MPa
Odporność na rozciąganie 639 MPa
Granica zerwania 14 %
Moduł Younga 235 GPa
Twardość wg Vickersa 281 HV 10
Gęstość 8,8 g/cm³
WRC (25 - 500 °C) 13,9 x 10-6 K-1

WRC (25 - 600 °C) 14,2 x 10-6 K-1

Spawanie laserem Tak

Typ (DIN EN ISO 22674) 4

Starbond CoS Soft Disc NOWOŚĆ
Dysk metalowy na bazie spoiwa i prasowanego proszku  z CoCrWMo. Stop 
do spiekania – nie zawierający niklu, berylu, ołowiu i kadmu. Typ 4 wg EN 
ISO 22674. Właściwości stopu umożliwiają wyprodukowanie struktur stałych 
uzupełnień protetycznych czyli: wszelkich koron frezowanych, małych i dużych 
mostów z przęseł licowanych ceramiką jak również belek, nadbudów implan-
tologicznych i łączników.

Starbond CoS Soft Disc stworzony na bazie sprawdzonego proszku stopu do napalania 
Starbond CoS, dysponuje bardzo dużą siłą wiązania z ceramikami konwencjonalnymi. 
Jest Biokompatybilny.

Zalety dla technika dentystycznego:
 • Prosta obróbka przy zastosowaniu narzędzi i strategii frezowania PMMA
 • Nadaje sie do obróbki zarówno na sucho, jak i na mokro
 • Materiał pozwala się spiekać we wszystkich piecach przystosowanych do spiekania 
metalu

 • Bardzo wytrzymały stop typu 4 o szerokim spektrum zastosowań.

Ref.

10mm x 98 mm

z rantem

133610

12mm x 98 mm 133612

14mm x 98 mm 133614

18mm x 98 mm 133618

20mm x 98 mm 133620

25mm x 98 mm 133625

Właściwości stopu (orientacyjnie):
Granica ciągliwości (Rp0.2) 585 MPa
Odporność na rozciąganie 800 MPa
Granica zerwania 4%
Moduł Younga 220 GPa
Twardość wg Vickersa 325 HV 10
Gęstość 8,5 g/cm3

WRC (25 - 500 °C) 14,4 x 10-6 K-1

WRC (25 - 600 °C) 14,7 x 10-6 K-1

Skład:

Co Cr W Mo Si C, Fe, Mn, N
59% 25% 9,5% 3,5% 1% < 1 %



Ref.
8 mm ø 99,5 mm

bez rantu

140008
10 mm ø 99,5 mm 140010
12 mm ø 99,5 mm 140012
14 mm ø 99,5 mm 140013
15 mm ø 99,5 mm 140015
16 mm ø 99,5mm 140016
18 mm ø 99,5 mm 140018
25 mm ø 99,5 mm 140025
30 mm ø 99,5 mm 140030
8 mm ø 98,3 mm 

z rantem

140508
10 mm ø 98,3 mm 140510
12 mm ø 98,3 mm 140512
13,5 mm ø 98,3 mm 140513
15 mm ø 98,3 mm 140515
16 mm ø 98,3 mm 140516
18 mm ø 98,3 mm 140518
25 mm ø 98,3 mm 140525
30 mm ø 98,3 mm 140530

Ref.
8 mm ø 99,5 mm

bez rantu

138008
10 mm ø 99,5 mm 138010
12 mm ø 99,5 mm 138012
14 mm ø 99,5 mm 138013
15 mm ø 99,5 mm 138015
16 mm ø 99,5mm 138016
18 mm ø 99,5 mm 138018
25 mm ø 99,5 mm 138025
30 mm ø 99,5 mm 138030
8 mm ø 98,3 mm

z rantem

138108
10 mm ø 98,3 mm 138110
12 mm ø 98,3 mm 138112
13,5 mm ø 98,3 mm 138113
15 mm ø 98,3 mm 138115
16 mm ø 98,3 mm 138116
18 mm ø 98,3 mm 138118
25 mm ø 98,3 mm 138125
30 mm ø 98,3 mm 138130

Właściwości stopu (orientacyjnie):
Granica ciągliwości (Rp0.2) 416 MPa
Odporność na rozciąganie 663 MPa
Granica zerwania 18 %
Moduł Younga 191 GPa
Twardość wg Vickersa 289 HV 10
Gęstość 8,6 g/cm³
WRC (25 - 500 °C) 14,3 x 10-6 K-1

WRC (25 - 600 °C) 14,6 x 10-6 K-1

Spawanie laserem Tak

Typ (DIN EN ISO 22674) 4

Właściwości stopu (orientacyjnie):
Granica ciągliwości (Rp0.2) 413 MPa
Odporność na rozciąganie 597 MPa
Granica zerwania 12 %
Moduł Younga 206 GPa
Twardość wg Vickersa 288 HV 10
Gęstość 8,3 g/cm³
WRC (25 - 500 °C) 14,5 x 10-6 K-1

WRC (25 - 600 °C) 14,8 x 10-6 K-1

Spawanie laserem Tak
Typ (DIN EN ISO 22674) 4

Starbond Easy Disc
CoCrW - dysk metalowy nie zawierający niklu, berylu, ołowiu  
i kadmu. Typ 4. Wyprodukowany według wymogów normy europejskiej EN 
ISO 22674. Materiał został stworzony na bazie sprawdzonego konwencjonal-
nego stopu do napalania Starbond Easy. Właściwości stopu umożliwiają 
wyprodukowanie struktur stałych uzupełnień protetycznych narażonych na 
bardzo wysokie obciążenia czyli: wszelkich koron frezowanych, małych i 
dużych mostów z attachmentami  oraz filigranowych przęseł licowanych cera-
miką jak również belek i nadbudów implantologicznych. Stworzony z myślą o 
małych i średnich maszynach frezujących.

Materiał odlewany jest sztuka po sztuce w specjalnym procesie technologicznym. 
Dzięki temu osiągana jest wysoka jednorodność i równomierna twardość na całej 
powierzchni materiału (brzeg, środek oraz wewnątrz).

 • Szczególnie przyjazny dla pacjentów ze względu na niską przewodność cieplną.
 • Biokompatybilny, posiada wysoką odporność na korozję
 • Najwyższy stopień czystości

Zalety dla technika dentystycznego:
 • Bardzo dobre właściwości polerskie
 • Poddaje się obróbce zarówno na sucho jak i na mokro
 • Doskonałe wiązanie metalu z ceramiką
 • Nadaje sie do spawania laserem
 • Średnia twardość 289 HV10

Mogucera C Disc
CoCrMo- dysk metalowy nie zawierający niklu, berylu, ołowiu  
i kadmu. Typ 4. Wyprodukowany według wymogów normy europejskiej EN 
ISO 22674. Zoptymalizowany material został stworzony na bazie sprawdzo-
nego konwencjonalnego stopu do napalania Mogucera C. Właściwości stopu 
umożliwiają wyprodukowanie struktur stałych uzupełnień protetycznych 
narażonych na bardzo wysokie obciążenia czyli: wszelkich koron frezowa-
nych, małych i dużych mostów z attachmentami  oraz filigranowych przęseł 
licowanych ceramiką jak również belek i nadbudów implantologicznych. 
Stworzony z myślą o małych i średnich maszynach frezujących.

Materiał odlewany jest sztuka po sztuce w specjalnym procesie technologicznym. 
Dzięki temu osiągana jest wysoka jednorodność i równomierna twardość na całej 
powierzchni materiału (brzeg, środek oraz wewnątrz).

 • Szczególnie przyjazny dla pacjentów ze względu na niską przewodność cieplną
 • Biokompatybilny, posiada wysoką odporność na korozję
 • Najwyższy stopień czystości

Zalety dla technika dentystycznego:
 • Bezproblemowa obróbka i dobre własności polerskie z uwagi na niską twardość  288 HV 10
 • Poddaje się obróbce zarówno na sucho jak i na mokro
 • Doskonałe wiązanie metalu z ceramiką
 • Najwyższy stopień czystości
 • Dobre właściwości polerskie
 • Nadaje sie do spawania laserem

Skład:

Co Cr Mo Mn C, Si, Nb
65 % 28 % 5 % 1 % < 1 %

Skład:

Co Cr W Si C, Mn, Fe
61 % 27,5 % 8,5 % 1,6 % < 1 %



Ref.

8 mm x 99,5 mm 

bez rantu

136008

10 mm x 99,5 mm 136010

12mm  x 99,5 mm 136012

14 mm x 99,5 mm 136014

15mm  x 99,5 mm 136015

16 mm  x 99,5 mm 136016

18 mm x 99,5 mm 136018

25 mm x 99,5 mm 136025

30 mm x 99,5 mm 136030

8 mm x 98,3 mm 

z rantem

136508

10 mm x 98,3 mm 136510

12 mm x 98,3 mm 136512

13,5 mm x 98,3 mm 136513

15mm  x 98,3 mm 136515

16 mm x 98,3 mm 136516

18 mm x 98,3 mm 136518

25 mm x 98,3 mm 136525

30 mm x 98,3 mm 136530

Właściwości stopu (orientacyjne):

Granica ciągliwości (Rp 0.2) 837 MPa
Odporność na rozciąganie 921 MPa
Granice zerwania 15 %
Twardość wg Vickersa 330 HV 5/30
Gęstość 4,4 g/cm³
Punkt topnienia 1650 °C
WRC (25 - 600 °C) 10,3 * 10-6 K-1

Typ (DIN EN ISO 22674) 4

Starbond Ti5 Disc 
Dysk metalowy ze stopu  tytanu (Grade 5) „ELI“ (Extra Low Interstitial) TiAl6V4.
Doskonale nadający się do uzupełnień osadzonych na implantach, nadbudów, 
łączników, belek oraz koron i mostów. 

 • Idealne właściwości mechaniczne, produkowany zgodnie z ISO 5832-3
 • Doskonałe wiązanie metalu ze wszystkimi dostępnymi w handlu ceramikami 
do napalania dla stopów tytanu.

 • Biokompatybilny
 • Wysoka odporność na korozję
 • Szczególnie przyjazny dla pacjentów z uwagi na niskie przewodnictwo cieplne

Skład:

Ti Al V N, C, H, Fe, O
89,4% 6,2 % 4 % < 0,4 %

Ref.

8 mm x 99,5 mm 

bez rantu

135008

10 mm x 99,5 mm 135010

12mm  x 99,5 mm 135012

14 mm x 99,5 mm 135014

15mm  x 99,5 mm 135015

16 mm  x 99,5 mm 135016

18 mm x 99,5 mm 135018

25 mm x 99,5 mm 135025

30 mm x 99,5 mm 135030

8 mm x 98,3 mm 

z rantem

135508

10 mm x 98,3 mm 135510

12 mm x 98,3 mm 135512

13,5 mm x 98,3 mm 135513

15mm  x 98,3 mm 135515

16 mm x 98,3 mm 135516

18 mm x 98,3 mm 135518

25 mm x 98,3 mm 135525

30 mm x 98,3 mm 135530

Właściwości stopu (orientacyjne):

Granica ciągliwości (Rp 0.2) 504 MPa
Odporność na rozciąganie 599 MPa
Granice zerwania 23,5 %
Twardość wg Vickersa > 200 HV 5/30
Gęstość 4,5 g/cm³
Punkt topnienia 1660 °C
WRC (25 - 600 °C) 9,7 * 10-6 K-1

Typ (DIN EN ISO 22674) 4

Starbond Ti4 Disc 
Dysk metalowy z czystego tytanu (Grade 4) o podwyższonej zawartości tlenu.
Do produkcji nadbudów, łączników, filarów i protez szkieletowych.

 • Perfekcyjne wyniki frezowania
 • Doskonałe wiązanie metalu ze wszystkimi dostępnymi w handlu ceramikami 
do napalania dla tytanu

 • Wysoka odporność na korozję
 • Biokompatybilny
 • Szczególnie przyjazny dla pacjentów z uwagi na niskie przewodnictwo cieplne
 • Produkowany zgodnie z ISO 5832-2

Skład:

Ti N, C, H, Fe, O
> 99 % < 1 %



Starbond CoS

Starbond CoS Disc

Starbond CoS SoftDisc

Starbond CoS Powder

High-quality alloy for casting, 
milling, laser melting.
The non-precious metal bonding alloy Starbond CoS is well proven as conventio-
nal casting alloy in the dental laboratory and has been used millions of times. Also 
in the era od digital dentistry, many dental technicians wish to continue working 
with the same alloy components and compositions and thus the same positive 
processing characteristics. 
Starbond CoS is therefore also available as milling blank and sinter metal milling 
blank optimized for the dental CNC-milling and as alloy powder for laser melting.

Starbond CoS Soft Disc

Starbond CoS

Starbond CoS Powder

Starbond CoS Disc

Made in Germany
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Für Gemeinsame Sicherheit !

Sie haben noch Fragen?
Sie benötigen weitere Informationen?

Technische Beratung: 
Tel.: 06131-9471-0
  0177-215 9788
Fax: 06131-4750 20

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Scheftner
Our products for Your success

Dekan-Laist-Straße 52 a
D-55129 Mainz / Germany

Telefon +49 (0) 61 31-94 71 40
Telefax +49 (0) 61 31 -94 71 440
e-mail: info@scheftner24.de
http: www.scheftner24.de

Qualitätsmanagement
Quality Assurance

EN ISO    9001
EN ISO  13485
Annex  V, Directive 93/42/EEC
Annex  II, Directive 93/42/EEC
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Najwyższej jakości dentystyczne stopy nieszlachetne 
do odlewania, frezowania i topienia lub spiekania laserowego.
Starbond CoS dostępny w postaci kostek, dysków oraz proszku do selektywnego spieku laserowego pozwala na wykorzystanie pozytywnych 
jego właściwości  bez zmiany metod pracy w laboratorium.
Starbond CoS  jako konwencjonalny, nieszlachetny oraz bezniklowy stop w kostkach do odlewania struktur pod ceramikę, z powodzeniem 
umocnił swoją pozycję w laboratoriach techniki dentystycznej na całym świecie i jest bardzo chętnie i często wykorzystywany przez techni-
ków dentystycznych do napalania ceramiki. 
Starbond CoS Disc jest zoptymalizowanym materiałem do cyfrowej obróbki frezarskiej (CAD/CAM) dla celów dentystycznych.  Na bazie 
sprawdzonego składu pierwiastkowego powstały produkty umożliwia technikom dentystycznym satysfakcjonującą pracę  w dobie techno-
logii cyfrowych.
Starbond CoS Powder,  to ciągle ten sam niezawodny stop tylko w postaci proszku stopowego, do wykorzystania 
w technologii spiekania laserem i druku 3D. 


