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NÁVOD K POUŽITÍ
Ceramill Splintec Standard

Návod k použití

Překlad originálního návodu k použití. Prosím pozorně čtěte!

ÚČEL POUŽITÍ

0123

32957-FB

Made in the European Union

2016-08-30

Ceramill Splintec Standard jsou PMMA polotovary pro frézování vyjímatelných skusových lišt,
jež se konstruují a vyrábějí pomocí CAD/CAM systému.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
FYZIKÁLNÍ ÚDAJE PRO CERAMILL SPLINTEC STANDARD
Zkouška podle
Rozpustnost
Nasákavost
Biegemodul
Modul pružnosti v ohybu
Obsah zbytkových monomerů

< 0,8 μg / mm3
< 20 μg / mm3
2200 MPa
> 100 MPa
< 0,7%

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

SLOŽENÍ

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com
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_ Polymetylmetakrylát (PMMA)
_ EDMA a fluorescent

BARVA

čirá (transparentní)

SKLADOVÁNÍ

Chraňte před přímým slunečním zářením a skladujte při pokojové teplotě.

UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ

www.hellblau.com

32957-FB

2015-09-17

Při opracování polotovarů Ceramill Splintec Standard vzniká prach, který může vést k
podráždění očí, pokožky nebo dýchacích cest. Vždy proto dbejte na bezvadné fungování
odsávání Vašeho frézovacího zařízení.
Další bezpečnostně relevantní upozornění čerpejte prosím z listu bezpečnostních údajů.

DOBA NOŠENÍ

Až 6 měsíců.

DOKONČOVACÍ PRÁCE

_ K dohotovení a vydělení skusových lišt z polotovaru by se měly použít pro umělou
hmotu vhodné křížem ozubené tvrdokovové frézy nebo vhodné dělicí kotouče.
_ Pro zabránění nepřesnostem zalícování po vyrobení by se mělo během dokončovacích
prací a leštění zamezit silnému vývinu tepla.
Důležitá upozornění: Během opracování a leštění zabraňte přehřátí!
Lékařský výrobek pro jednorázové použití!

REKONSTRUKCE

Skusové lišty, jež byly vyrobeny z polotovarů Ceramill Splintec Standard, lze kdykoli znovu
zhotovit a rozšířit pomocí všech běžných studených polymerů na bázi MMA.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

U každého případu uvádět LOT-Nr., které požaduje identifikaci materiálu.
POZOR! Dezinfekce se musí provést ultrafialovým zářením, nikoli ve sterilizátoru.

TRVANLIVOST

10 let od data výroby.

LIKVIDACE

Ceramill Splintec Standard je nerozpustný ve vodě, neaktivní, neskrývá žádné nebezpečí pro
spodní vody a lze jej tedy zlikvidovat v normálním domovním odpadu.

LISTY S BEZPEČNOSTNÍMI ÚDAJI /
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Listy s bezpečnostními údaji a prohlášení o shodě jsou k dispozici na dotaz a též na
www.amanngirrbach.com

Vlastnosti výrobku se zakládají na dodržování a respektování těchto
informací k používání.
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