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REVEAL™* CLEAR MATRIX

Material de Impressão VPS Transparente
INFORMAÇÕES GERAIS

REVEAL Clear Matrix da BISCO é um material de impressão transparente de vinil polisiloxano que reproduz
detalhes finos para a produção de restaurações provisórias. Obtenha a impressão preliminar com este material
transparente e utilize a matriz para a polimerização intraoral e extraoral dos materiais provisórios.

Indicações de utilização:

• Utilize para polimerização intraoral de materiais provisórios fotoativados.
• Utilize como um material de impressão geral.

Avisos:
• Se for acidentalmente salpicado para os olhos, deve lavar com quantidades abundantes de água e
		 consultar de imediato um médico. Em caso de contacto com outros tecidos, enxagúe imediatamente com
		 bastante água e por vários minutos.
Cuidados:
• Contaminação cruzada: o produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Elimine as
		 pontas utilizadas ou contaminadas. Não limpe, não desinfecte nem reutilize.

Precauções:
•
•
		
•
•
•

Consulte os rótulos individuais de cada componente para obter datas de validade concretas.
Armazene com a ponta misturadora colocada para impedir o endurecimento do material de impressão
nas aberturas do cartucho.
O pó das luvas pode afectar a presa.
Ficha de segurança fornecida a pedido.
Ficha de Dados de Segurança disponível em www.Bisco.com.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tempo de trabalho:
1 minuto e 30 segundos à temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).
Tempo de presa oral: ≤ 2 minutos e 30 segundos
O tempo de trabalho e o tempo de presa podem variar em função das condições de armazenamento, temperatura,
humidade, etc.
1.
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INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Insira o cartucho na pistola, retire a tampa de rosca e proceda à extrusão de cerca de 6 mm de material,
enquanto confirma um fluxo uniforme. Elimine o material dispensado e limpe a extremidade do cartucho.
Fixe a ponta de mistura automática e aperte o cabo da pistola com uma pressão suave e uniforme.
Não retire a ponta de mistura automática depois de utilizar. A ponta utilizada funciona como uma vedação
conveniente até à próxima utilização.
Selecione uma moldeira rígida e de plástico transparente num tamanho que permita assegurar uma
espessura de pelo menos 2-3 mm da REVEAL Clear Matrix.
Pincele uma camada fina de adesivo para moldeiras na moldeira e deixe secar ao ar.
Injecte REVEAL Clear Matrix na moldeira. O tempo de trabalho é de 1 minuto e 30 segundos.
Assente a moldeira.
Retire REVEAL Clear Matrix da boca passados 2 minutos e 30 segundos. Lave a impressão sob água
fria e seque.

ELIMINAÇÃO: Consulte as regulamentações comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta destas,
consulte as regulamentações nacionais ouregionais relacionadas com os resíduos.
ARMAZENAMENTO: Conserve à temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade pela troca de produtos que se verifique serem
defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, directos ou
indirectos, provenientes da utilização ou da incapacidade de utilização dos produtos tal como descrito. É da
responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a adequação do produto ao uso pretendido. O
utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.
* REVEAL é uma marca comercial da BISCO, Inc.
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