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 Technovit® 
NOVINKA – Bez DMPT a ftalátů!

• Nově vyvinuté složení kapalin  
 bez obsahu N, N-Dimethyl-p-toluidinu 

• Nově vyvinuté složení prášků  
 bez obsahu ftalátů

DMPT
NE!

Ftaláty
NE!

Pro uživatele to znamená:

Žádné toxické nebo
teratogenní produkty!

Menší zátěž
pro životní prostředí!

Beze změny použití
a postupů!

Menší škodlivé vlivy  
na zdraví při práci!

Trvalé uplatnění 
výrobků na trhu! 

Vyšší kvalita výrobků
za stejnou cenu!

ZALÉVÁNÍ VZORKŮ

www.kulzer-technik.comwww.tsisystem.cz



Technovit®  
bezpečné zalévání
Legislativa
Vzhledem k současné legislativě na ochranu spotřebitelů  
a ke klasifikaci různých chemikálií se budou v budoucnu 
stále výrazněji uplatňovat přísnější požadavky na výběr 
surovin pro vývoj a výrobu polymerových materiálů.

Tato ustanovení jsou v prvé řadě zaměřena na zajištění vyšší 
bezpečnosti výrobků pro uživatele a mají také urychlit přijetí 
preventivních opatření. 

To bylo dostatečným důvodem pro náš tým vývojářů,  
aby začal uvažovat, jak splnit tyto požadavky.

Zdraví 
Výsledkem vývoje je nové složení našich zalévacích pryskyřic 
Technovit bez obsahu N, N-Dimethyl-p-toluidinu a ftalátů.

Ftaláty, hojně používané jako změkčovadla plastů, jsou 
považovány za nanejvýše zdraví škodlivé. Tyto průmyslové 
chemikálie se celosvětově vyrábějí ve velkých množstvích  
a jsou obsaženy v nejrůznějších výrobcích.

Ftaláty do lidského organizmu vnikají převážně s potravou 
a vdechovaným vzduchem. Vstřebané ftaláty pak nepříznivě 
ovlivňují hormonální a reprodukční systém.

Nová složení 
Pojali jsme to jako výzvu k testování alternativního složení prostředků.  
Našim cílem je nabídnout uživatelům nejlepší možnou kvalitu výrobků  
při co nejmenším možném negativním dopadu na jejich zdraví.

Výsledek:
• Nově vyvinuté složení kapalin 
 bez obsahu N, N-Dimethyl-p-toluidinu 

• Nově vyvinuté složení prášků  
 bez obsahu ftalátů

Budete-li hledat vhodnou zalévací pryskyřici,  
pak nejlepší volbou je Technovit.

Nabízíme také silikonové hmoty pro pořizování otisků 
nebo bio-diamantové suspenze pro přípravu vzorků, které neobsahují 
nebezpečné látky a jsou šetrné ke zdraví uživatelů i k životnímu prostředí.

DMPT
NE!

Ftaláty
NE!

N, N-Dimethyl-p-toluidin 
(DMPT) je amin. Aminy 
jsou důležité složky, 
které se vyskytují  
ve většině kapalných 
fázích dvousložkových 
zalévacích materiálů.  
Je plánována výrazně 
přísnější klasifikace  
této látky, a také bude 
nést odpovídající 
označení. 

Ftaláty se používají 
ve většině zalévacích 
prášků v objemu 
přibližně 0,3 - 1,5%  
jako nosiče pro iniciační 
látku peroxid. 

Aktuálně je devět esterů 
kyseliny ftalové zařazeno  
na seznam kandidátů 
pro zatřídění jako látky 
vzbuzujících mimořádné 
obavy podle ECHA.

CO TO ZNAMENÁ?

Metalografické výrobky Kulzer – odpovědnost 
vůči uživatelům i životnímu prostředí!
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