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REVEAL™* CLEAR MATRIX

Διαφανές Αποτυπωτικό Υλικό Βινυλοπολυσιλοξάνης
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το REVEAL Clear Matrix της BISCO είναι ένα διαφανές αποτυπωτικό υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης
που αναπαράγει αναλυτικές λεπτομέρειες για την κατασκευή προσωρινών αποκαταστάσεων. Πάρτε το
προκαταρκτικό αποτύπωμα με αυτό το διαφανές υλικό και χρησιμοποιείστε το σαν μήτρα για ενδοστοματικό
και εξωστοματικό πολυμερισμό των προσωρινών υλικών.

Ενδείξεις χρήσης:

• Χρήση για ενδοστοματικό πολυμερισμό φωτοπολυμεριζόμενων προσωρινών υλικών.
• Χρήση ως γενικό υλικό αποτύπωσης.

Προειδοποιήσεις:
• Εάν εκτιναχθεί τυχαία στο μάτι, ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού και ζητήστε αμέσως ιατρική
		 βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με άλλους ιστούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για μερικά λεπτά.
Συστάσεις προσοχής:
• Διασταυρούμενη μόλυνση: Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει είδη που έχουν σχεδιαστεί για μία μόνο
		 χρήση. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα ή μολυσμένα ρύγχη. Μην καθαρίζετε, μην απολυμαίνετε και μην
		 επαναχρησιμοποιείτε.

Προφυλάξεις:
•
•
		
•
•
•

Δείτε τις μεμονωμένες ετικέτες των στοιχείων για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.
Αποθηκεύστε με άκρο ανάμιξης προκειμένου να αποφευχθεί η σκλήρυνση του υλικού αποτύπωσης στα
ανοίγματα της κεφαλής.
Η σκόνη από τα γάντια μπορεί να βλάψει τη διαδικασία σκλήρυνσης.
Δελτίοδεδομένωνασφαλείαςπαρέχεταιεφόσονζητηθεί.
Τα δεδομένα ασφαλείας (safety data sheet) ειναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.Bisco.com

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χρόνος Εργασίας:			
1 λεπτό 30 δευτερόλεπτα, σε θερμοκρασία δωματίου (20°C/68°F - 25°C/77°F).
Χρόνος Σταθεροποίησης στο στόμα: ≤ 2 λεπτά 30 δευτερόλεπτα
Ο Χρόνος Εργασίας και ο Χρόνος Σταθεροποίησης μπορεί να διαφέρουν από τα παραπάνω ανάλογα με τις
συνθήκες αποθήκευσης, θερμοκρασίας, υγρασίας, κλπ.
1.
		
		
2.
3.
		
4.
		
5.
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8.
		

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε την φύσιγγα στο πιστόλι, αφαιρέστε το καπάκι και εγχύστε περίπου 6 mm από το υλικό,
ενώ παράλληλα ελέγχετε να είναι ομαλή η ροή. Απορρίψτε το διανεμημένο υλικό και σκουπίστε την άκρη
της φύσιγγας.
Προσαρτήστε το άκρο ανάμιξης και πιέστε τη λαβή του εργαλείου εφαρμόζοντας απαλή, ίση πίεση.
Μην αφαιρέσετε το άκρο ανάμιξης μετά τη χρήση. Το χρησιμοποιημένο άκρο εξυπηρετεί ως βολικό καπάκι
μέχρι την επόμενη χρήση.
Επιλέξτε ένα άκαμπτο, διαφανές δισκάριο τέτοιου μεγέθους που να παρέχει τουλάχιστον 2-3 mm πάχους
στο REVEAL Clear Matrix.
Τοποθετείτε με πινέλο μία λεπτή στρώση συγκολλητικού δισκαρίων πάνω στο δισκάριο και αφήστε να
στεγνώσει φυσικά.
Εγχύστε το REVEAL Clear Matrix στο δισκάριο Ο χρόνος εργασίας είναι 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα.
Τοποθετείστε το δισκάριο.
Αφαιρέστε το REVEAL Clear Matrix έπειτα από 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα στο στόμα. Ξεπλύνετε το
αποτύπωμα με κρύο νερό και στεγνώστε.

ΑΠΌΡΡΙΨΗ: Ανατρέξτε στις διατάξεις της κοινότητάς σας που αφορούν τα απορρίμματα. Εάν δεν υπάρχουν,
ανατρέξτε στις εθνικές περιφερειακές διατάξεις που αφορούν τα απορρίμματα.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου (20°C/68°F – 25°C/77°F).
ΕΓΓΥΗΣΗ: Η εταιρεία BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντικατάσταση προϊόντων εάν
αποδειχθούν ελαττωματικά. Η BISCO, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες,
άμεσες ή έμμεσες, που προκύπτουν από τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις
οδηγίες. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για
την προοριζόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη που σχετίζεται με το παρόν.
* Το REVEAL είναι εμπορική ονομασία της BISCO, Inc.
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