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REVEAL™* CLEAR MATRIX

Transparant VPS-afdrukmateriaal
ALGEMENE INFORMATIE

REVEAL Clear Matrix van BISCO is een transparant afdrukmateriaal van vinylpolysiloxaan dat fijne details
reproduceert voor de vervaardiging van tijdelijke restauraties. Neem de voorbereidingsafdruk af met dit
transparante materiaal en gebruik de matrix voor intraorale en extraorale polymerisatie van tijdelijke materialen

Indicaties voor gebruik:

• Gebruik voor intraorale polymerisatie door licht geactiveerde tijdelijke materialen.
• Gebruik als een algemeen afdrukmateriaal.

Waarschuwingen:
• Als het per ongeluk in een oog is gespat, moet u het oog met ruime hoeveelheden water spoelen en
		 onmiddellijk medische hulp inroepen. In geval van contact met andere weefsels moet u de contactplaatsen
		 onmiddellijk gedurende enkele minuten met veel water afspoelen.
Aandachtspunten:
• Kruisbesmetting: Dit product kan items bevatten die bestemd zijn voor eenmalig gebruik. Gooi gebruikte
		 of gecontamineerde tips weg. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen:
•
•
		
•
•
•

Zie het etiket van de afzonderlijke componenten voor de specifieke uiterste gebruiksdatum.
Berg op met aangebrachte de mengtip om uithardning van het afdrukmateriaal bij de openingen van de
cartridge te voorkomen.
Poeder van handschoenen kan de harding aantasten.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.bisco.com

TECHNISCHE INFORMATIE
Werktijd:
1 minuut 30 seconden bij kamertemperatuur (20°C/68°F - 25°C/77°F).
Orale hardingstijd:
≤ 2 minuten 30 seconden
Werktijd en hardingstijd kunnen variëren afhankelijk van opslagomstandigheden, temperatuur, vochtigheid, enz.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Plaats de cartridge in het pistool, verwijder de draaidop en druk ongeveer 6 mm materiaal uit, waarbij u
		 controleert of het materiaal gelijkmatig stroomt. Verwijder het uitgedrukte materiaal veeg het uiteinde van
		 de cartridge schoon.
2. Bevestig de automatische mengtip en druk de hendel van het pistool in met een vloeiende, gelijkmatige
		 beweging.
3. Verwijder de automatische mengtip niet na het gebruik. De gebruikt tip fungeert als een praktische
		 afsluiting tot het volgende gebruik.
4. Neem een inflexibele, doorzichtige tray met een maat die een dikte van de laag REVEAL Clear Matrix
		 van ten minste 2-3 mm oplevert.
5. Breng met een kwast een dunne laag tray-adhesief aan op de tray en laat door de lucht drogen.
6. Injecteer REVEAL Clear Matrix in de tray. De werktijd bedraagt 1 minuut en 30 seconden.
7. Breng de tray op zijn plaats.
8. Verwijder de REVEAL Clear Matrix na 2 minuten en 30 seconden in de mond. Spoel de afdruk af met
		 koud water en laat drogen.

AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de
nationale of regionale bepalingen inzake afval.
BEWAREN: Op kamertemperatuur bewaren (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTIE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten indien zij defect
blijken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct of indirect,
als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het valt onder de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik de geschiktheid van het product voor het beoogde doel
vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico’s en aansprakelijkheid in verband daarmee.
* REVEAL is een geregistreerd handelsmerk van BISCO, Inc.
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