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QUICK-DIE™*

Yüksek Durometre Değerli Silikon Kalıp Malzemesi
GENEL BİLGİLER

QUICK-DIE viskozitesi düşük, hızlı sertleşen ve yüksek durometre değerli Shore A Sertliği sunan bir vinil polisiloksandır. Bu madde, hareketli
protezler ve cihazların üretilmesi sırasında kullanılan alçı die yerine kullanım için idealdir. QUICK-DIE vinil polisiloksandan yapılmış ölçü maddeleri,
geri dönüştürülebilir ve dönüştürülemez hidrokolloid, polisülfür ve polieter materyaller ile uyumludur.
Kullanım Alanları:
İmalat için QUICK-DIE silikon modellerinin ana kullanım alanları:
1. Ağız dışı periodontal splintler.
2. Hareketli protezler (flipper) ve küçük onarım işlemleri.
3. Yer tutucular.
4. Beyazlatma plakları.
5. Gece koruyucu plaklar.
6. Ağız koruyucuları.
Önlemler:
• Ölçü maddesinin kartuş açıklıklarında sertleşmesini önlemek üzere karıştırma ucunu yerleştirerek saklayın.
• Güvenlik veri sayfası istek üzerine temin edilebilir.
• Güvenlik veri sayfası www.Bisco.com adresinde mevcuttur.
Oda sıcaklığında (20°C/68°F - 25°C/77°F),
Çalışma Süresi:			
30 saniye
Sertleşme Süresi:			
2 dakika
Shore A Sertliği:			
85-90
Boyutsal değişiklik; 24 saatte:
<%0,3

TEKNİK BİLGİLER

KULLANIM TALİMATLARI

1. İstenilen alanda son ölçü işlemlerini gerçekleştirin ve doğruluğu ve replikasyon ayrıntılarını kontrol edin. Ölçü alanını üreticinin talimatlarına
uygun şekilde dezenfekte edin.
2. Kolaylıkla ayrılabilmesini sağlamak için QUICK-DIE uygulaması öncesinde ölçü alanına az miktarda Silikon Kalıp Ayırıcı püskürtün.
3. QUICK-DIE kartuşunu, üreticinin talimatlarına uygun şekilde Kartuş Dağıtıcıya yerleştirin. 3 mm’lik ilk maddeyi karıştırma pedine alarak uygun
şekilde dağılmasını ve homojen bir biçimde karışmasını sağlayın.
4. Karıştırma ucunun ‘v şeklindeki’ çentiğini, kartuş haznesinin ‘v şeklindeki’ çentiği ile aynı hizaya getirin, bastırın ve ucu döndürerek yerine
yerleştirin. ▲ Hava kabarcıklarını en aza indirmek ve akışı iyileştirmek için, ölçü maddesi dökülürken vibratör kullanılması önerilir. Karıştırma
ucunu doğrudan ölçü maddesinin içine yerleştirerek öncelikle en derin alanları doldurun ve ölçü maddesi dolana kadar devam edin. Hava
karışmasını azaltmak için ucu daha önce dağıtılan malzeme içinde tutarak ölçü maddesini doldurmaya devam edin.
▲ Seçenek: Ağız içi ucunu karıştırma ucuna takın ve ayrıntıların daha iyi bir şekilde kopyalanabilmesi için en derin alanlarda bunu kullanın. Ölçü
maddesinin geri kalanıyla devam etmeden önce ağız içi ucunu keserek çıkarın.
5. QUICK-DIE yaklaşık iki dakika içinde tamamen kuruyacak ve bir bıçak, bisturi veya frez ile kolaylıkla kesilebilir duruma gelecektir.
ATIK YÖNETİMİ: Atık yönetimi ile ilgili topluluk hükümlerine başvurun. Bu hükümlerin yokluğunda ulusal ya da bölgesel atık yönetimi hükümlerine
başvurun.
SAKLAMA: Oda sıcaklığında (20°C/68°F - 25°C/77°F) saklayın. Belirli son kullanma tarihleri için ilgili bileşen etiketlerine bakın.
GARANTİ: Bisco, Inc., hasarlı olduğu kanıtlanan ürünleri değiştirme sorumluluğunun bilincindedir. Bisco, Inc., bahsi geçen ürünlerin kullanımı ya da
kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan ya da sonuçsal hasar veya kayıplarda sorumluluk kabul etmez. Kullanım öncesinde, ürünün kullanım
amacına uygunluğunun tespit edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı bu durum ile bağlantılı tüm risk ve mesuliyetleri kabul etmektedir.
* QUICK-DIE, BISCO, Inc.’in ticari markasıdır.
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