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PORCELAIN PRIMER*
silanointiprimeri
YLEISTIETOJA

PORCELAIN PRIMER on yksikomponenttinen silaani alkoholi- ja asetoni liuoksena. Materiaalia käytetään parantamaan
yhdistelmämuovin sitoutumista posliinipinnoille. Silaani on kaksitoiminen monomeeri. Sen silanol-ryhmä reagoi posliinin pinnan kanssa, kun taas metakrylaatti-ryhmä ko-polymeroituu yhdistelmämuovin matriksin kanssa. Silaaniliuoksen tiedetään
lisäävän yhdistelmämuovimateriaalien fysikaalista ja kemiallista sidostumista lasipohjaisiin materiaaleihin parantamalla pinnan
kosteutumisominaisuutta - materiaalin mukautumista pinnalle; samalla se vähentää veden heikentävää vaikutusta sidokseen.
Sidostettava posliini tulee etsata PORCELAIN ETCHANT*:lla (4 % tai 9,5 % fluorivetyhappo) ennen silaanin levittämistä.
Fluorivetyetsaus lisää merkittävästi huokoista sidostuspintaa, ja samalla muodostuvien reaktiivisten hydroksyyliryhmien
ansiosta posliinipinta on erittäin herkkä vastaaottamaan silaanin.
Käyttöindikaatiot:
A. Etsattujen posliini- ja litiumdisilikaatti-restauraatioiden (e.max) sidostaminen
B. Posliini- ja litiumdisilikaatti-restauraatioiden korjaukset
C. Metallikeraamisten töiden posliinin korjaus
D. Zirkoniumdioksidi- ja alumiinioksidirunkoisten töiden posliininkorjaus
Varoitukset:
• Erittäin tulenarkaa
• Vältä aineiden roiskumista silmiin. Jos PORCELAIN PRIMER -tuotetta joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu
		 lääkäriin.
• Eristämistä tarvitaan suunsisäisissä korjauksissa, kontaminaatio vaikuttaa heikentävästi sidostukseen.
Varokeinot:
• Ristikontaminaatio: Tuote voi sisältää kertakäyttöiseksi tarkoitettuja osia. Tuhoa käytetyt tai konta minoituneet tuotteet. Älä
		 puhdista, desinfioi taiuudelleenkäytä.
Varotoimenpiteet:
• PORCELAIN PRIMER saattaa aiheuttaa ihon herkistymistä alttiilla henkilöillä. Ihokontaktin sattuessa pese huolellisesti
		 saippualla ja vedellä.
• Kosketusta syljen, veren tai veden kanssa tulee välttää näiden toimenpiteiden aikana.
• Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
• Katso käyttöturvallisuustiedote www.Bisco.com.

KÄYTTÖOHJEET

A. Etsattujen posliini- ja litiumdisilikaatti-restauraatioiden sidostaminen:
HUOMAUTUS: Jos laboratorio ei ole etsannut posliinirestauraatioita, ota yhteys laboratorioon ja/tai keramian valmistajaan
saadaksesi asianmukaiset etsausohjeet. Samankaltaiset BISCO-tuotteet sisältävät 4 % ja 9,5 % PORCELAIN ETCHANTS etsausainetta (puskuroituja vetyfluorihappogeelejä).
1. Harjaa 1–2 ohutta PORCELAIN PRIMER -kerrosta etsatun posliinirestauraation sisäpinnalle ja odota 30 sekuntia.
Kuivaa lämpimällä ilmalla.
		HUOMAUTUS: Posliinin pinta tulee olemaan samannäköinen sekä ennen PORCELAIN PRIMER -levitystä että sen
jälkeen.
2. Levitä PORCELAIN BONDING RESIN* -kerros (HEMAton resiini) restauraation sisäpinnalle, ohenna ilmalla. ÄLÄ
valokoveta!
		TAI levitä liima valmistaja ohjeiden mukaisesti.
3. Jatka sementointitoimenpiteitä.
B. Posliini/litiumdisilikaatti-restauraatioiden korjaus:
1. Eristä korjattava alue.
2. Poista kiilto ja hio viistoon (45 astetta) alue korjattavan posliinin ympärillä. Hiekkapuhalla koko alue tai hio pintaa karkealla
timanttiporanterällä. Huuhtele vedellä ja ilmakuivaa.
3. Levitä BARRIER GEL* suojageeli ikenille, jotka saattavat altistua, tai posliinin päälle alueilla, joissa etsausta ei toivota
tapahtuvan.
4. Levitä PORCELAIN ETCHANT -tuotetta kuivalle posliinipinnalle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Valvo etsausaluetta
koko toimenpiteen ajan. Käytä imua poistaaksesi PORCELAIN ETCHANT materiaali ja huuhtele suurilla määrillä vettä
ja ilmakuivaa. Etsatun pinnan tulisi näyttää himmeältä ja huurremaiselta.
5. Puhdista etsattu posliini levittämällä UNI-ETCH®* -tuotetta sen päälle ja sekoittele 20 sekunnin ajan poistaaksesi kaikki
suolat. Huuhtele ja kuivata huolellisesti.
6. Levitä ohut PORCELAIN PRIMER -kerros etsatulle posliinipinnalle ja anna vaikuttaa 30 sekuntia. Kuivaa (lämpimällä)
ilmaruiskulla.
7. Levitä yksi PORCELAIN BONDING RESIN -kerros, ohenna ilmalla (valokovetus valinnainen).
8. Saata valmiiksi korjaus mikrohybridiyhdistelmämuovilla (esim. ÆLITE™* All-Purpose Body) ja viimeistele/kiillota.
C. Metalliin yhdistetyn posliinin korjaus:
1. Eristä korjattava alue.

2. Poista posliinin kiilto ja hio viistoon (45 astetta) korjattava alue. Hiekkapuhalla koko alue tai hio pintaa karkealla
timanttiporanterällä. Huuhtele vedellä ja ilmakuivaa.
3. Levitä BARRIER GEL suojageeli ikenille, jotka saattavat altistua, ja metallin päälle alueilla, joissa etsausta ei toivota
tapahtuvan.
4 Levitä PORCELAIN ETCHANT -tuotetta kuivalle posliinipinnalle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Valvo etsausaluetta
koko toimenpiteen ajan. Käytä imua poistaaksesi PORCELAIN ETCHANT - materiaali ja huuhtele suurilla määrillä vettä
ja ilmakuivaa. Etsatun pinnan tulisi näyttää himmeältä ja huurremaiselta.
5. Puhdista etsattu posliini levittämällä UNI-ETCH-tuotetta sen päälle ja sekoittele 20 sekunnin ajan poistaaksesi kaikki suolat.
Huuhtele ja kuivata huolellisesti.
6. Levitä ohut PORCELAIN PRIMER -kerros etsatulle posliinipinnalle ja anna vaikuttaa 30 sekuntia. Kuivaa (lämpöisellä)
ilmaruiskulla.
7. Levitä 1–2 Z-PRIME™*-kerrosta paljaalle metallille ja ilmakuivaa 3–5 sekuntia.
8. Ravista OPAQUER*-base- ja -katalystpullot hyvin ennen annostelua. Annostele yksi tippa kumpaakin, base ja katalyst
sekoitusalustalle ja sekoita harjan kärjellä. Lisää ohut OPAQUER-kerros vain metallipinnan päälle ja anna itsekovettua
tai valokoveta 5 sekuntia.
9. Levitä yksi PORCELAIN BONDING RESIN -kerros, ohenna ilmalla (valokovetus valinnainen).
10. Saata valmiiksi korjaus mikrohybridiyhdistelmämuovilla (esim. ÆLITE All-Purpose Body) ja viimeistele/kiillota.
D. Zirkoniumoksidiin/alumiinioksidiin yhdistetyn posliinin korjaus:
1. Eristä korjattava alue.
2. Poista posliinin kiille ja hio viistoon (45 astetta) korjattava alue. Hiekkapuhalla koko alue tai hio pintaa karkealla
timanttiporanterällä. Huuhtele vedellä ja ilmakuivaa.
3. Levitä BARRIER GEL -tuotetta ikenille, jotka saattavat altistua, tai alumiinioksidin/zirkoniumoksidin päälle alueilla, joissa
etsausta ei toivota tapahtuvan.
4. Levitä PORCELAIN ETCHANT -tuotetta kuivalle posliinipinnalle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Valvo etsausaluetta
koko toimenpiteen ajan. Käytä imua poistaaksesi PORCELAIN ETCHANT -materiaali ja huuhtele suurilla määrillä vettä
ja ilmakuivaa. Etsatun pinnan tulisi näyttää himmeältä ja huurremaiselta.
5. Puhdista etsattu posliini levittämällä UNI-ETCH-tuotetta sen päälle ja sekoittele 20 sekunnin ajan poistaaksesi kaikki
suolat. Huuhtele ja kuivata huolellisesti.
6. Levitä ohut PORCELAIN PRIMER -kerros etsatulle posliinipinnalle ja anna vaikuttaa 30 sekuntia. Kuivaa (lämpöisellä)
ilmalla.
7. Suositeltavaa: Levitä 1–2 Z-PRIME Plus -kerrosta paljaalle zirkoniumoksidille/alumiinioksidille ja ilmakuivaa 3–5
sekuntia.
8. Levitä yksi PORCELAIN BONDING RESIN -kerros posliinin ja zirkoniumoksidin tai alumiinioksidin päälle, ohenna ilmalla
(valokovetus valinnainen).
9. Saata valmiiksi korjaus mikrohybridiyhdistelmämuovilla (esim. ÆLITE All-Purpos Body) ja viimeistele/kiillota.
HÄVITTÄMINEN: Noudata jätteen hävittämistä koskevia hoitoyhteisön säännöksiä. Jos näitä ei ole, noudata jätteen hävittämistä koskevia kansallisia tai alueellisia säännöksiä.
SÄILYTYS: Säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F). Katso viimeinen käyttöpäivä aina tuotteen omasta etiketistä.
TAKUU: BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. BISCO, Inc. ei vastaa mistään suorista ta
seurauksellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden käytöstä tai kykenemättömyydestä
käyttää niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on ennen käyttöä määrittää tuotteiden sopivuus aiottuun tarkoitukseen.
Käyttäjä ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.
*

PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN BONDING RESIN, BARRIER GEL ja OPAQUER ovat BISCO, Inc. -yhtiön
valmistamia
UNI-ETCH on BISCO, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki
ÆLITE ja Z-PRIME ovat BISCO, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä
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