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MODELLERINGSRESIN
GENERELLE OPLYSNINGER
MODELLERINGSRESIN* er en lyshærdende, mikrofyldt resin med lav viskositet til brug som
komposit modelleringsresin. Egenskaberne for komposit gør at det klæber til instrumentet. For
at overvinde denne irriterende klæbrighed er MODELLERINGSRESIN udviklet som hjælp til
at applicere og forme kompositterne. Ved at fugte dit instrument kan MODELLERINGSRESIN
bruges til at placere og forme alle dine direkte kompositrestaureringer.
Indikationer for brug:
Kompositfugtende resin
Advarsler:
• Hvis produktet ved et uheld kommer i øjet, skal øjet skylles med rigelige mængder
		 vand, og der skal straks søges lægehjælp. I tilfælde af kontakt med andet væv, skal
		 det straks skylles med masser af vand i flere minutter.
Forsigtighedsregler:
		 • Krydskontamination: Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug.
		 Bortskaf brugte eller kontaminerede spidser. Må ikke rengøres, desinficeres eller
		 genanvendes.
Forholdsregler:
		 • Ikke-polymeriserede (meth)akrylatresiner kan forårsage hudsensitivitet hos følsomme
		 mennesker. Undgå kontakt med hud. Hvis der forekommer hudkontakt, skal der
		 vaskes grundigt med sæbe og vand.
		 • Sikkerhedsdatablad fås på anmodning.
		 • Sikkerhedsdatablad fås på www.Bisco.com.
BRUGSANVISNING
		 1. Fjern hætten, og sæt spidsen på sprøjten. Dispensér en eller to dråber
		 MODELLERINGSRESIN i en ren blandebakke eller på et blandeunderlag.
		 2. Efter placering af det første lag komposit i kaviteten dyppes kompositinstrumentet
		 i MODELLERINGSRESINEN. Med MODELLERINGSRESINEN på instrumentet
		 formes dine restaureringer til den ønskede form.
		 3. Lyshærdning. Selvom MODELLERINGSRESIN kræver lyshærdning i 10 sekunder,
		 skal de tidsmæssige anbefalinger fra din kompositproducent følges, for at tilsikre
		 grundig hærdning af komposittilføjelse. Yderligere tilføjet komposit vil klæbe til hærdet
		 MODELLERINGSRESIN.
BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse
ikke forefindes, henvises til de nationale eller regionale forskrifter for bortskaffelse af affald.
HYGIEJNE: Sæt luer lock-hætten på sprøjterne igen. Det anbefales at bruge almindeligt
tilgængelige hygiejniske beskyttelsesafdækninger for at undgå eventuel kontaminering af
sprøjterne under behandlingen.

OPBEVARING: Opbevares ved stuetemperatur (20°C/68°F – 25°C/77°F). Se de individuelle
komponenters markeringer for specifikke udløbsdatoer.
GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at
være defekte. BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller
indirekte, som følge af brug eller manglende mulighed for at bruge produkterne som beskrevet.
Før brug er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede
brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.
* MODELLERINGSRESIN fremstilles af 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
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92

