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QUICK-DIE™*

Silikonmodellmaterial med hög durometerhårdhet
ALLMÄN INFORMATION
QUICK-DIE är en lågviskös, snabbstelnande, vinylpolysiloxan med hög durometer Shore-A hårdhet. Detta material är ett utmärkt substitut
för gips som modellmaterial vid framställning av avtagbara ersättningar och apparater. QUICK-DIE är kompatibelt med avtryck gjorda med
vinylpolysiloxanmaterial, reversibla och irreversibla hydrokolloider, polysulfid och polyetermaterial.
Användningsområden:
De huvudsakliga användningsområdena för QUICK-DIE silikonmodeller är framställning av:
1. Extraorala parodontalsplintar.
2. Avtagbara proteser (temporära partar) och mindre reparationer.
3. Utrymmeshållare.
4. Blekningsskedar.
5. Bettskenor.
6. Munskydd.
Observanda:
• Låt blandningsspets sitta kvar efter användning för att förhindra att avtrycksmaterial härdar i patronöppningarna .
• Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
• Säkerhetsdatablad finns på www.Bisco.com
Vid rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F),
Arbetstid:					
30 sekunder
Härdningstid:					
2 minuter
Shore-A hårdhet:				
85-90
Dimensionsförändring efter 24 timmar: <0.3%

TEKNISK INFORMATION

BRUKSANVISNING

1. Ta ett definitivt avtryck på önskat område och kontrollera det med hänsyn till noggrannhet och detaljåtergivning. Desinficera avtrycket i enlighet
med tillverkarens anvisningar.
2. Spraya tunt med silikonbaserat släppmedel, innan QUICK-DIE trycks fram, för att underlätta separation.
3. Montera QUICK-DIE patronen i patronhållaren I enlighet med tillverkarens anvisningar. Tryck fram de första 3 mm med material på ett
blandningsblock för att kontrollera att blandningen blir homogen.
4. Matcha det ‘V-formade ’ jacket på blandningsspetsen med det ‘V-formade’ jacket på patronen , tryck och vrid fast spetsen på plats. ▲ För
att minimera luftbubblor och förbättra flöde rekommenderas användningen av en vibrator när avtrycket slås ut. Sätt blandningsspetsen direkt
i avtrycket och börja fylla i den djupaste delen först och fortsätt tills avtrycket är fyllt. För att reducera luftinlåsning fyll avtrycket under det att
spetsen hela tiden hålls i tidigare uttryckt material.
s Valfritt: montera en intraoral spets på blandningsspetsen och använd i de djupaste områdena i avtrycket för att förbättra detaljåtergivning.
Avlägsna den intraorala spetsen genom att klippa av den för att fortsätta fylla resten av avtrycket.
5. QUICK-DIE härdar fullständigt på cirka två minuter och kan trimmas med en kniv, skalpell eller med borr.
AVFALLSHANTERING: Följ lokala anvisningar för avfallshantering. I frånvaro av sådana, följ nationella eller regionala avfallshanteringföreskrifter.
FÖRVARING: Förvaras vid rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F ). Se märkning av individuella komponenter för specifika utgångsdatum.
GARANTIER: Bisco Inc. intygar sin skyldighet att ersätta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc. påtar sig inte ansvarsskyldighet som hänförs
till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger
det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig därigenom all risk och ansvarsskyldighet.
* QUICK-DIE är ett varumärke som tillhör BISCO, Inc.
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