
Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều KHÔNG CÓ Beryllium.

Chúng tôi rất tự tin về trải nghiệm, độ tinh chất cao
cho các sản phẩm, và hệ thống sản xuất được tích hợp đầy đủ. 
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•
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Co 62%| Cr 30 % | Mo 5,1 % | Si 1 % |Mn 1 % | C < 1 %

Silver / Silber
1300-1360 (°C)
1150-1500 (°C)
370 (HV 10)
227 (GPa)
630 (Mpa)
915 (Mpa)
4,2 (%)
8.2 g/cm³

Hợp kim hàm khung Cobalt có độ cứng cao thích hợp cho tất cả các hàm giả tháo lắp bán phần.
Có thể được nung chảy bằng cách áp dụng tất cả các phương pháp đã được biết đến.
Sử dụng với tất cả các phương pháp hàn được biết và hàn laser.
Hoàn toàn không bị ăn mòn.
Độ ổn định cao.
Tương hợp sinh học.
Hợp kim chất lượng cao.

TÊN THÀNH PHẦN TRONG HỢP KIM *

* Đây là hợp kim không có Nickel và Beryllium

Màu
Khoảng nóng chảy
Nhiệt độ đúc 
Độ cứng Vickers 
Mô- đun đàn hồi  
Giới hạn co giãn (Rp 0.2) 
Độ bền kéo (Rm) 
Độ kéo giãn (A5) 
Mật độ 

Các đặc �nh vật lý:
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... CHO NỤ CƯỜI TỰ NHIÊN 
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Địa chỉ: 22 - 24 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (028) 39112 170 - Fax: (028) 39112 171

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG
Văn phòng tại TP. HCM

Văn phòng  tại TP. Hà Nội
 Địa chỉ: Số 14 Lô M1 - Khu ĐTM Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội  
 Điện thoại: (024) 3773 3138 - Fax: (024) 6282 2441 

r e l i a b l e  p a r t n e r


