Drogi kliencie,
Dziękujemy za wybranie wysokiej jakości produktu Dentaurum. Konieczne jest uważne przeczytanie
tych instrukcji i przestrzeganie ich aby zapewnić bezpieczne, wydajne użytkowanie oraz aby uzyskać
pełne korzyści dla Ciebie i Twoich klientów. Instrukcje użytkowania mogą nie opisywać każdej
ewentualności i możliwości aplikacji produktu.
W przypadku pytań lub pomysłów skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem. Ponieważ nasze
produkty są regularnie ulepszane, zalecamy uważne zapoznanie się z aktualnymi instrukcjami
użytkowania dostarczonymi z produktem i znajdującymi w Internecie na stronie
www.dentaurum.com, nawet jeśli często używasz tego samego produktu.
1. Producent
Dentaurum GmbH & Co. KG I Turnstr. 31 I 75228 Ispringen I Germany
2. Opis produktu
Izolator tworzy warstwę oddzielającą pomiędzy modelem plastikowym a Orthocryl® / Orthocryl® LC.
3. Instrukcje przetwarzania
3.1 W razie potrzeby zablokuj podcięcie w obszarze zębów / szczęki podczas wytwarzania używając
procesu drukowania 3D.
3.2 Oczyść plastikowy model i, jeśli to konieczne, utwórz otwory / szczeliny dla śruby.
3.3 Umieść śrubę w odpowiednim miejscu i wygnij elementy druciane.
3.4 Nałożyć równomiernie środek rozdzielający 3D za pomocą pędzla na cały model przed
połączeniem śruby (lub śrubami) z elementami z drutu i ostatecznie przymocuj pozwalając
Izolatorowi dokładnie wyschnąć.
3.5 Jeśli to potrzebne nanieść drugą warstwę izolatora.
3.6 W razie potrzeby zablokować podcięcie w obszarze zęba / szczęki oraz zamocować śruby i
elementy drutowe jak zwykle, na wysuszonym plastikowym model. Użyj wosku Thermo (REF 120170-00), aby uniknąć efektu mlecznego plastik.
3.7 W razie potrzeby użyj paska woskowego jako granicy dla plastiku.
3.8 Przetwarzaj plastik jak zwykle. Postępuj zgodnie z odpowiednią instrukcją użytkowania.
3.9 Pozostałości z Izolatora można łatwo usunąć za pomocą odkurzacza parowego lub wody i pędzla.

4. Przechowywanie i okres trwałości
Chronić środek separujący 3D przed zanieczyszczeniem i przechowywać w zamknięty pojemniku. Nie
używać po upływie terminu ważności.

5. Dostępność
Izolator 3D, 100 ml, REF 162-801-00
6. Informacje o jakości
Dentaurum zapewnia nienaganną jakość swoich produktów. Te rekomendacje oparte są na własnych
doświadczeniach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie produktu. Firma
Dentaurum nie może wziąć odpowiedzialności za niepowodzenia, ponieważ, nie ma wpływu na
wykorzystanie i przetwarzanie produktu przez użytkownika.
7. Objaśnienie symboli używanych na etykiecie
Proszę odnieść się do etykiety. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie
www.dentaurum.com (Objaśnienie symboli na etykietach REF 989-313-00).

