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BARRIER GEL*
Etsemiddelvern

Generell informasjon
BISCO BARRIER GEL (barrieregel) kan plasseres på områder der etsing ikke er ønskelig. Den kan også brukes til å beskytte et lite
vevsområde som kan fortsatt være eksponert etter at kofferdammen er påsatt.
Bruksområder:
Beskytte områder der etsing ikke er ønskelig.
Advarsel:
• Ikke bruk et etsemiddel med hydrogenfluorsyre før disse instruksjonene er nøye gjennomlest og forstått.
Forsiktig:
• Krysskontaminasjon: Produktet kan inneholde artikler som er laget for engangsbruk. Kast brukte eller kontaminerte 		
		 enhetsdosekomponenter og tilbehør. Skal ikke rengjøres, desinfiseres eller brukes på nytt.
Forhåndsregler:
• HMS-Datablad er tilgjengelig påforespørsel
• Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com
Bruksanvisning
MERK: Det må utvises forsiktighet for å unngå at porselensetsemiddelet kommer i kontakt med glasserte porselensoverflater, da
disse flatene vil miste sin glans.
1.		 Isoler området som skal repareres med en kofferdam.
2.		 Plasser BARRIER GEL på evt. eksponert tannkjøtt eller på porselenet for å beskytte områder der etsing ikke er ønskelig.
3.		 Etter etsing er utført i henhold til produsentens instruksjoner, avsuges porselensetsemiddelet sammen med BARRIER GEL
		 for å fjerne den. Skyll med rikelige mengder vann med avsug og lufttørk.
HYGIENE: Sett alltid tilbake luer lock cap. Av hygieniske årsaker anbefaler vi å bruke beskyttelse for å unngå kontaminasjon av
sprøyten.
AVHENDING: Se kommunale forskrifter som gjelder for avfallshåndtering. Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller regionale
forskrifter som gjelder foravfallshåndtering.
OPPBEVARING: Oppbevares ved romtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTI: BISCO, Inc. tar ansvar for å erstatte produkter som påviselig er mangelfulle. BISCO, Inc.
aksepterer ikke ansvar for eventuelle skader eller tap, enten de er direkte eller indirekte, som har oppstått som
følge av å bruke eller ikke kunne bruke produktet slik det er beskrevet. Før det brukes, er det brukerens ansvar
å vurdere om produktet egner seg for tiltenkt bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar forbundet med bruk.

*BARRIER GEL er produsert av BISCO, Inc.
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