
Stopy metali
nieszlachetnych

do odlewania



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.

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 techników 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 technologii cyfrowych.
Starbond CoS Powder,  to ciągle ten sam niezawodny stop tylko w postaci proszku stopowego, do wykorzystania 
w technologii spiekania laserem i druku 3D. 

Starbond CoS Soft Disc

Starbond CoS

Starbond CoS Powder

Starbond CoS Disc



Właściwości stopu (orientacyjnie):

Granica ciągliwości (Rp0.2) 610 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie 830 MPa
Granica zerwania 10 %
Moduł sprężystości Younga 190 GPa
Twardość wg Vickersa 285 HV 10 

Właściwości stopu (orientacyjnie):

Granica ciągliwości (Rp0.2) 508 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie 795 MPa
Granica zerwania 9 %
Moduł sprężystości Younga 209 GPa
Twardość wg Vickersa 300 HV 10 

Gęstość 8,7 g/cm³
Przedział płynności 1310 - 1410 °C
Temperatura grzania wstępnego 850 - 950 °C
Temperatura odlewania 1480-1530 °C
WRC (25 - 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

Spawanie laserem Tak
Typ (DIN EN ISO 22674) 4

Gęstość 8,3 g/cm³
Przedział płynności 1370 - 1435 °C
Temperatura grzania wstępnego 850 - 950 °C
Temperatura odlewania 1535-1590 °C
WRC (25 - 600 °C) 14,1 x 10-6 K-1

Spawanie laserem Tak
Typ (DIN EN ISO 22674) 5

Skład:

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

CoCrW - stop do odlewania koron i wszystkich rozmia-
rów mostow licowanych ceramikami wysokotopliwymi. 
- nie zawiera niklu, ołowiu, berylu ani kadmu. Typ 4. 
Wyprodukowany według wymogów normy europej-
skiej EN ISO 22674. 
Zalety stopu:
 • Jest biokompatybilny oraz posiada najwyższa odporność na 

korozję
 • Jest przyjazny dla pacjentów dzięki niewielkiej przewodności 

cieplnej
 • Posiada najwyższy stopień czystości strukturalnej
 • Posiada certyfikat badań biologicznych materiału wydany przez 

niezależne instytuty badawcze w Niemczech

Zalety dla technika:
 • Właściwości stopu umożliwiają odlanie struktur stałych uzupeł-

nień 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 implantologicznych

 • Stop posiada bardzo dobrą lejność i własności polerskie oraz 
jest łatwy w obróbce z uwagi na niską twardość 285 HV oraz 
doskonałe właściwości mechaniczne

 • Jego współczynnik rozszerzalności termicznej (14,4) umożliwia 
korzystanie z wszystkich nowoczesnych ceramik

 • Posiada doskonałe łączenie metalu z ceramiką
 • Posiada doskonałe właściwości w zakresie spawania laserem

Starbond Easy

Ref.
1000 g 140000
250 g 140250

Ref.
1000 g 138000

Skład:

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

CoCrMo Stop do odlewania koron i wszystkich roz-
miarów mostów licowanych ceramikami wysokotopli-
wymi - nie zawiera niklu, ołowiu, berylu i kadmu. Typ 
5. Wyprodukowany na podstawie wymogów normy 
europejskiej EN ISO 22674.
Zalety stopu:
 • Jest biokompatybilny oraz posiada najwyższą odporność na 

korozję
 • Jest przyjazny dla pacjentów dzięki niewielkiej przewodności 

cieplnej
 • Posiada najwyższy stopień czystości strukturalnej
 • Posiada certyfikat badań biologicznych materiału wydany 

przez niezależne instytuty badawcze w Niemczech

Zalety dla technika:
 • Właściwości stopu umożliwiają odlanie wszystkich prac 

protetycznych wykonanych z metalu
 • Posiada bardzo dobrą lejność i własności polerskie oraz jest 

łatwy w obróbce z uwagi na niską twardość 300 HV i dosko-
nałe właściwości mechaniczne

 • Posiada niski współczynnik rozszerzalności termicznej (14,1) 
idealny dla wszystkich nowoczesnych ceramik

 • W zależności od ceramiki brak potrzeby przedłużonej fazy 
schładzania

 • Posiada doskonałe łączenie metalu z ceramiką bez potrzeby 
stosowania bondów

 • Posiada doskonałe właściwości w zakresie spawania laserem

Mogucera C

Właściwości stopu (orientacyjnie):

Granica ciągliwości (Rp0.2) 650 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie 910 MPa
Granica zerwania 8 %
Moduł sprężystości Younga 200 GPa
Twardość wg Vickersa 280 HV 10
Gęstość 8,8 g/cm³

Przedział płynności 1305 - 1400 °C
Temperatura grzania wstępnego 850 - 950 °C
Temperatura odlewania 1500 - 1550 °C
WRC (25 - 600 °C) 14,0 x 10-6 K-1

Spawanie laserem Tak
Typ (DIN EN ISO 22674) 5

CoCrMo Stop  do odlewania koron oraz wszystkich 
rozmiarów mostów licowanych ceramikami wysokoto-
pliwymi - nie zawiera niklu, ołowiu, berylu ani kadmu. 
Typ 5. Wyprodukowany według wymogów normy euro-
pejskiej EN ISO 22674.
Zalety stopu:
 • Jest biokompatybilny oraz  bardzo odporny na korozję
 • Jest przyjazny dla pacjentów dzięki niewielkiej przewodności 

cieplnej
 • Posiada najwyższy stopień czystości strukturalnej
 • Posiada certyfikat badań biologicznych materiału wydany przez 

niezależne instytuty badawcze w Niemczech

Zalety dla technika:
 • Właściwości stopu umożliwiają odlanie wszystkich prac protetycz-

nych wykonanych z metalu, na który może być napalana ceramika 
lub licowany kompozyt

 • Posiada bardzo dobrą lejność i własności polerskie oraz jest 
wyjątkowo łatwy w obróbce z uwagi na niską twardość 280 HV 
i doskonałe właściwości mechaniczne

 • Jest wyjątkowo stabilny wymiarowo i posiada niski współczynnik 
rozszerzalności termicznej (14,0), idealny dla wszystkich nowocze-
snych ceramik

 • W zależności od ceramiki zachodzi brak przedłużonej fazy schła-
dzania

 • Posiada doskonałe łączenie metalu z ceramiką bez potrzeby 
stosowania bondów

 • Posiada doskonałe właściwości w zakresie spawania laserem

Starbond CoS

Ref.
1000 g 133000
250 g 133250

Skład:

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



Ref.
1000 g 131000

Skład:

Ni Cr Mo Fe Si C

60,7 % 24 % 11 % 1,5 % 1,8 % < 1 %

CoCrFeMo Stop do odlewania koron i wszystkich roz-
miarów mostów licowanych ceramikami niskotopli-
wymi (LFC) - nie zawiera niklu, ołowiu, berylu i kadmu. 
Typ 4.  Wyprodukowany według wymogów normy 
europejskiej EN ISO 22674.
Zalety stopu:
 • Jest biokompatybilny i odporny na korozję
 • Jest przyjazny dla pacjentów dzięki niewielkiej przewodności 

cieplnej
 • Posiada najwyższy stopień czystości strukturalnej
 • Posiada certyfikat badań biologicznych materiału wydany przez 

niezależne instytuty badawcze w Niemczech

Zalety dla technika:
 • Właściwości stopu umożliwiają odlanie struktur stałych uzupeł-

nień protetycznych narażonych na bardzo wysokie obciążenia 
czyli: wszelkich koron frezowanych, małych i dużych mostów z 
attachmentami  oraz filigranowych przęseł licowanych cerami-
ką jak również belek i nadbudów implantologicznych.

 • Stop posiada dobrą lejność oraz jest łatwy w obróbce 
 • Jego  współczynnik rozszerzalności termicznej (15,9) umożliwia 

korzystanie z wszystkich ceramik niskotopliwych (LFC)
 • Posiada doskonałe właściwości w zakresie spawania laserem

NiCrMo stop do odlewania koron i wszystkich rozmiarów mostów 
licowanych ceramikami wysokotopliwymi - nie zawiera ołowiu, 
berylu i kadmu. Typ 4. Wyprodukowany według wymogów 
normy europejskiej EN ISO 22674 dla stopów posiadających w 
składzie nikiel.
Zalety stopu:
 • Jest biokompatybilny oraz wyjątkowo  odporny na korozję
 • Jest przyjazny dla pacjentów dzięki niewielkiej przewodności 

cieplnej
 • Posiada najwyższy stopień czystości strukturalnej
 • Posiada certyfikat badań biologicznych materiału wydany przez 

niezależne instytuty badawcze w Niemczech

Zalety dla technika:
 • Właściwości stopu umożliwiają odlanie struktur stałych uzupeł-

nień 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 implantologicznych.

 • Stop posiada bardzo dobra lejność i własności polerskie oraz jest 
łatwy w obróbce z uwagi na niską twardość 245 HV i doskonałe 
właściwości mechaniczne

 • Jego  współczynnik rozszerzalności termicznej (14,4) umożliwia 
korzystanie z wszystkich nowoczesnych ceramik

 • Posiada doskonałe łączenie metalu z ceramiką
 • Posiada doskonałe właściwości w zakresie spawania laserem

NiCrMo Stop do odlewania koron i wszystkich rozmiarów 
mostów licowanych ceramikami wysokotopliwymi. - nie za-
wiera ołowiu, berylu i kadmu. Typ 3. Wyprodukowany według 
wymogów normy europejskiej EN ISO 22674 dla stopów posia-
dających w składzie nikiel.    
Zalety stopu:
 • Jest biokompatybilny oraz posiada wysoka odporność na korozję
 • Jest przyjazny dla pacjentów dzięki niewielkiej przewodności 

cieplnej
 • Posiada najwyższy stopień czystości strukturalnej
 • Posiada certyfikat badań biologicznych materiału wydany przez 

niezależne instytuty badawcze w Niemczech

Zalety dla technika:
 • Właściwości stopu umożliwiają odlanie uzupełnień protetycznych 

wykonanych z metalu, takich jak: wszelkie korony, duże i małe 
mosty z normalnymi przęsłami licowanymi ceramiką  

 • Stop posiada bardzo dobra lejność i własności polerskie oraz 
jest wyjątkowo łatwy w obróbce z uwagi na wyjątkowo niską 
twardość 200 HV i doskonałe właściwości mechaniczne

 • Jego  współczynnik rozszerzalności termicznej (14,0) umożliwia 
korzystanie z wszystkich nowoczesnych ceramik

 • Posiada doskonałe łączenie metalu z ceramiką bez potrzeby 
stosowania bondów

 • Posiada doskonałe właściwości w zakresie spawania laserem

Starbond LFC

MoguCera N

Starbond Ni

Skład:

Co Cr Fe Mo Si Mn N, C
34 % 28,5 % 30 % 5 % 1 % 1 % < 1 %

Ref.
1000 g 134000
250 g 134250

Ref.
1000 g 139000

Skład:

Ni Cr Mo Si Mn
62 % 24 % 11 % 1,6 % < 1 %

Właściwości stopu (orientacyjnie):

Granica ciągliwości (Rp0.2) 580 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie 860 MPa
Granica zerwania 11 %
Moduł sprężystości Younga 195-205 GPa
Twardość wg Vickersa 315 HV 10
Gęstość 8,1 g/cm³

Właściwości stopu (orientacyjnie):

Granica ciągliwości (Rp0.2) 379 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie 664 MPa
Granica zerwania 8 %
Moduł sprężystości Younga 200 GPa
Twardość wg Vickersa 245 HV 10
Gęstość 8,3 g/cm³

Właściwości stopu (orientacyjnie):

Granica ciągliwości (Rp0.2) 340-355 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie 490-510 MPa
Granica zerwania 5 %
Moduł sprężystości Younga 200 GPa
Twardość wg Vickersa 200 HV 10
Gęstość 8,2-8,3 g/cm³

Przedział płynności 1300 - 1370 °C
Temperatura grzania wstępnego 850 - 950 °C
Temperatura odlewania 1470 - 1520 °C
WRC (25 - 600 °C) 15,9 x 10-6 K-1

Spawanie laserem Tak
Typ (DIN EN ISO 22674) 4

Przedział płynności 1290 - 1350 °C
Temperatura grzania wstępnego 850 - 950 °C
Temperatura odlewania 1450 - 1500 °C
WRC (25 - 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

Spawanie laserem Tak
Typ (DIN EN ISO 22674) 4

Przedział płynności 1300 - 1410 °C
Temperatura grzania wstępnego 850 - 950 °C
Temperatura odlewania 1510 - 1560 °C
WRC (25 - 600 °C) 14,0 x 10-6 K-1

Spawanie laserem Tak
Typ (DIN EN ISO 22674) 3



Ref.
1000 g 132100
250 g 132250

Ref.
1000 g 135000

Skład:

Co Cr Mo C, Fe, Si, Mn
62,7 % 29 % 6 % < 1 %

Skład:

Co Cr W Nb C, V, Mo, Mn, Si
62 % 25 % 9% 2% < 1 %

Ref.
1000 g 132000

Skład:

Co Cr Mo Si C, Fe, Mn
62 % 30 % 5,5 % 1 % < 1 %

Właściwości stopu (orientacyjnie):

Granica ciągliwości (Rp0.2) 500 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie 760 MPa
Granica zerwania 6 %
Moduł sprężystości Younga 250 GPa
Twardość wg Vickersa 380 HV 10
Gęstość 8,1 g/cm³

Właściwości stopu (orientacyjnie):

Granica ciągliwości (Rp0.2) 510-600 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie 770-780 MPa
Granica zerwania > 3 %
Moduł sprężystości Younga 200-230 GPa
Twardość wg Vickersa 355 HV 10
Gęstość 8,4 g/cm³

Właściwości stopu (orientacyjnie):

Granica ciągliwości (Rp0.2) 662 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie 877 MPa
Granica zerwania > 4 %
Moduł sprężystości Younga 200-210 GPa
Twardość wg Vickersa 420 HV 10
Gęstość 8,7 g/cm³

Przedział płynności 1200 - 1385 °C
Temperatura grzania wstępnego 850 - 950 °C
Temperatura odlewania 1485 - 1540 °C
WRC (25 - 600 °C) 14,9 x 10-6 K-1

Spawanie laserem Tak
Typ (DIN EN ISO 22674) 5

Przedział płynności 1170 - 1390 °C
Temperatura grzania wstępnego 850 - 950 °C
Temperatura odlewania 1490 - 1540 °C
Spawanie laserem Tak
Typ (DIN EN ISO 22674) 5

Przedział płynności 1320 - 1400 °C
Temperatura grzania wstępnego 850 - 950 °C
Temperatura odlewania 1500 - 1550 °C
Spawanie laserem Tak
Typ (DIN EN ISO 22674) 5

CoCrMo Uniwersalny sprężysto-twardy stop do odle-
wania protez szkieletowych z filigranowymi klamrami 
oraz prac kombinowanych. Może być z powodzeniem 
wykorzystywany do koron i wszystkich rozmiarów mo-
stów licowanych ceramikami wysokotopliwymi - nie 
zawiera niklu, ołowiu, berylu i kadmu. Typ 5. Wyprodu-
kowany według wymogów normy europejskiej EN ISO 
22674. Stop najdłużej produkowany i sprzedawany 
w naszej firmie, sprawdzony i nagrodzony uznaniem 
specjalistów z wielu krajów.
Zalety stopu:
 • Jest biokompatybilny i charakteryzuje się wysoką odpornością 

na korozję
 • Jest przyjazny dla pacjentów dzięki niewielkiej przewodności 

cieplnej
 • Posiada najwyższy stopień czystości strukturalnej

 • Posiada certyfikat badań biologicznych materiału wydany przez 
niezależne instytuty badawcze w Niemczech

Zalety dla technika:
 • Właściwości stopu umożliwiają odlanie wysokowytrzymałych 

połączeń również w sytuacjach ekstremalnych
 • Uniwersalne zastosowanie do protez klamrowych i prac kombino-

wanych oraz prac licowanych ceramiką
 • Można z niego wykonać zarówno korony frezowane, jak i następ-

nie protezę szkieletową
 • Posiada stabilny współczynnik rozszerzalności termicznej (14,9) 
 • Posiada bardzo dobrą lejność i własności polerskie oraz doskonałe 

właściwości mechaniczne
 • Posiada doskonałe właściwości w zakresie spawania laserowego. 

W zależności od ceramiki zachodzi brak przedłużonej fazy schła-
dzania

 • Posiada doskonałe właściwości w zakresie spawania laserem

CoCrMo Sprężysty stop do odlewania protez szkieleto-
wych z normalnymi klamrami oraz prac kombinowa-
nych - nie zawiera niklu, ołowiu, berylu i kadmu. Typ 5. 
Wyprodukowany według wymogów normy europej-
skiej EN ISO 22674. 
 Zalety stopu:
 •  Jest biokompatybilny oraz  odporny na korozję
 • Jest przyjazny dla pacjentów dzięki niewielkiej przewodności 

cieplnej
 • Posiada najwyższy stopień czystości strukturalnej

 • Posiada certyfikat badań biologicznych materiału wydany przez 
niezależne instytuty badawcze w Niemczech.

Zalety dla technika:
 • Stop posiada bardzo dobrą lejność i własności polerskie oraz jest 

wyjątkowo łatwy w obróbce z uwagi na niską twardość 330 HV i 
doskonałe właściwości mechaniczne 

 • Uniwersalne zastosowanie do protez klamrowych i prac kombino-
wanych

 • Posiada doskonałe właściwości w zakresie spawania laserem

To pierwszy na rynku stop do odlewania protez szkie-
letowych, w którym molybden zastąpiono wolframem 
z dodatkiem niobu. Jest stopem super sprężysto-
-twardym do odlewania wyjątkowo delikatnych protez 
szkieletowych z filigranowymi klamrami oraz do prac 
kombinowanych. MoguCast EH nie zawiera niklu, oło-
wiu, berylu i kadmu. Typ 5. Wyprodukowany według 
wymogów normy europejskiej EN ISO 22674. 
 Zalety stopu:
 • Jest biokompatybilny zachowując najwyższą odporność na korozję
 • Jest przyjazny dla pacjentów dzięki niewielkiej przewodności cieplnej
 • Posiada najwyższy stopień czystości strukturalnej

 • Posiada certyfikat badań biologicznych materiału wydany przez 
niezależne instytuty badawcze w Niemczech

Zalety dla technika:
 • Stop umożliwia odlanie wyjątkowo dokładnych i delikatnych 

elementów protez szkieletowych.
 • Posiada wyjątkową  lejność i bardzo dobre własności polerskie 

oraz jest  łatwy w obróbce z uwagi na doskonałe właściwości 
mechaniczne – skrawalność.

 • Właściwości stopu umożliwiają odlanie bardzo wytrzymałych 
połączeń również w sytuacjach ekstremalnych

 • Uniwersalne zastosowanie do protez klamrowych i w pełni 
biokompatybilnych prac kombinowanych w połączeniu z Star-
bondem Easy na korony, mosty.

Starbond Co

Modelstar S

MoguCast EH NOWOŚĆ
 • Stop wspaniale zachowuje się przy frezowaniu stopni 

oraz interlocków na frezarkach protetycznych.
 • Posiada doskonałe właściwości w zakresie spawania 

laserem
 • Po dokładnym wypolerowaniu zwraca uwagę na 

piękny połysk
 • Ze względu na swoje właściwości szczególnie 

polecany do odlewania struktur drukowanych 
w drukarkach 3D



Ref.
25 g 121515
5 g 121516

Starsolder
Gotowe do użycia lutownie do wszystkich stopów z metali nieszlachetnych
nie zawierają berylu i kadmu.
Połączenia wolne od naprężeń; Temperatura robocza: 1100 - 1150 °C; nadajacy sie do licowania.

Skład:

Co Cr Ni Si Andere Bestandteile <1%:
53 % 20 % 17 % 8 % n/a

Ref.
25 g 121525
5 g 121526

Starbond Lot
Lutownie do wszystkich stopów z serii Starbond - nie zawierają niklu, berylu i kadmu. 
Połączenia wolne od naprężeń; Temperatura robocza: 1200 - 1240 °C; nadajacy sie do licowania.

Skład:

Co Cr Mo Si Andere Bestandteile <1%:
61,5 % 30 % 4 % 3,5 % B, C, Mn

Uniwersalny środek adhezyjny
Zwiększa przyczepność ceramiki do szlachetnych jak i nieszlachetnych stopów do napalania. Stanowi 
idealne podłoże dla mas podstawowych; zapobiega przebarwieniom; bezproblemowe napalanie zło-
tych powłok.
Wystarcza na ok. 200-300 jednostek.

Ref.
Strzykawka 2 ml z pędzelkiem 271060

Starwire 
CoCr - drut do spawania laserowego nie zawierający berylu i kadmu,nie zawiera węgla; 
długość: 4,3 m (opakowanie XXL); nadajacy sie do licowania.

Ref.
Ø 0,5 mm/4,3 m 121500
Ø 0,35 mm/4,3 m 121600

Skład:

Co Cr Mo Andere Bestandteile <1%:
65 % 28 % 5,5 % n/a

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!
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Wyłączny dystrybutor:


