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QUICK-DIE™*

Silicone afdrukmateriaal met hoge hardheid
ALGEMENE INFORMATIE

QUICK-DIE is een vinyl polysiloxaan met een lage viscositeit, een korte uithardingstijd en een hoge Shore-A hardheid. Dit materiaal is een ideale
vervanging voor gipsafdrukmaterialen bij het vervaardigen van verwijderbare prothesen en hulpmiddelen. QUICK-DIE is compatibel met afdrukken
gemaakt van vinyl polysiloxaan, omkeerbare en onomkeerbare hydrocolloïde, polysulfide en polyethermaterialen.
Indicaties voor gebruik:
Het voornaamste gebruik van QUICK-DIE silicone modellen is voor de fabricage van:
1. Extraorale parodontale spalken.
2. Uitneembare prothesen (flippers) en kleine reparaties.
3. Plaatshouders.
4. Bleeklepels.
5. Nachtsplints.
6. Mondbeschermers.
Voorzorgsmaatregelen:
• Opbergen met de mengtip aangebracht om uitharding van het afdrukmateriaal bij de tip van de cartridge te voorkomen.
• Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
• Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.bisco.com
Bij kamertemperatuur (20°C/68°F - 25°C/77°F),
Verwerkingstijd:			
30 seconden
Uithardingstijd:			
2 minuten
Shore-A hardheid:		
85-90
Dimensionele stabiliteit @24 uur: <0.3%

TECHNISCHE INFORMATIE

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Maak een definitieve afdruk van het gewenste gebied en controleer op nauwkeurigheid en detailreplicatie. Desinfecteer de afdruk volgens de
instructies van de fabrikant.
2. De afdruk licht bevochtigen met silicone afdruk-separator, voorafgaand aan het aanbrengen van QUICK-DIE, om het uitnemen te
vergemakkelijken..
3. Plaats de QUICK-DIE-cartridge in de cartridge-dispenser volgens de instructies van de fabrikant. Spuit de eerste 3 mm van het materiaal op een
mengplaatje om een goede afgifte en een homogeen mengsel te garanderen.
4. Breng de v-vormige inkeping van de mengtip op dezelfde hoogte als de v-vormige inkeping van de cartridgehouder, druk en draai de tip in de juiste
positie. s Om luchtbellen te minimaliseren en de doorstroming te verbeteren, wordt tijdens het gieten van de afdruk het gebruik van een vibrator
aanbevolen. Plaats de mengtip direct in de afdruk en vul deze, waarbij eerst de diepste gebieden gevuld moeten worden. Ga door tot de afdruk
is gevuld. Om insluiting van lucht te verminderen, moet tijdens het vullen van de afdruk de tip in het eerder afgegeven materiaal worden gestoken.
s Optie: Sluit de intraorale tip aan op de mengtip voor gebruik in de diepste delen van de afdruk, om de replicatie van details te verbeteren.
Verwijder de intraorale tip door deze af te knippen voordat u doorgaat met de rest van de afdruk.
5. QUICK-DIE zal binnen ongeveer twee minuten volledig verharden en kan worden bijgewerkt met een mes, scalpel of boor.
AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake afval.
OPSLAG: Bewaren bij kamertemperatuur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Zie het etiket van de verschillende componenten voor specifieke vervaldata.
GARANTIE: Bisco, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten indien bewezen is dat ze gebrekkig zijn. Bisco, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of eventueel verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken
van de beschreven producten. Vóór gebruik is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor het beoogde
doel vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico’s en aansprakelijkheid in verband daarmee.
* QUICK-DIE is een handelsmerk van BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com

BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92

