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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
CERAMILL PONTIC
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Στα υλικά μοντελισμού Ceramill πρόκειται για πλαστικά υλικά
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μοντελισμού σκληραινόμενα από την επίδραση του φωτός στις
συνεκτικότητες ρευστή και εύπλαστη.
Το Ceramill Pontic (760522) είναι εύπλαστο και χρησιμοποιείται
στο μοντελισμό συνδετήρων για γέφυρες. Για τη μόνωση γύψου ή,
ανάλογα, διαχωριστικού βερνικιού απέναντι στο υλικό μοντελισμού
χρησιμεύει η εναρμονισμένη στο υλικό μοντελισμού μόνωση
Ceramill Sep (760561).

Achtung
Warning
Attenzione
Attention
Atención

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Μήκος κύματος πολυμερισμού

400 - 500 nm

Χρόνος πολυμερισμού		

7 sec

Βάθος πολυμερισμού		
≤ 1mm
Τα στοιχεία ισχύουν για Ceramill Pontic με βάσει επεξεργασία σε θερμοκρασία δωματίου.,

Κατά κανόνα κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού τα στο φως
σκληραινόμενα υλικά συρρικνώνονται.

Συνδέστε πρώτα μεταξύ τους τους συνδετήρες των γεφυρών
από Ceramill Pontic 1. Μετά την ολοκλήρωση του πολυμερισμού
στερεώστε το ένα μετά το άλλο με Ceramill Gel στα τερματικά
στηρίγματα 2 και 3.
Ο σκελετός από πλαστικό υλικό μπορεί, σε περιπτώσεις
πολύπλοκων εργασιών, ή όταν το design του σκελετού δεν είναι
σαφές,η προσαρμογή του σκελετού να ελεγχθεί τοποθετώντας
τον για λίγο στο στόμα που ασθενή. Ο έλεγχος αυτός, δηλαδή η
τοποθέτηση στο στόμα του ασθενή, δεν διεξάγεται οπωσδήποτε σε
κάθε σε κάθε εργασία και διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Υποδείξεις για την αποθήκευση Θερμοκρασία της αποθήκευσης
όχι υψηλότερη από 25 °C. Να διατηρείτε την αυθεντική συσκευασία
διαρκώς στεγανά κλειστή. Μην εκθέτετε το προϊόν στο φως.
Σταθερότητα αποθήκευσης: 4 έτη.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ασθενής και χρήστης Τα υλικά μοντελισμού Ceramill μπορεί να
προκαλέσουν αλλεργίες. Χρήστης Η συχνή ή η διαρκής επαφή με
μη πολυμερισμένα υλικά μπορεί να ερεθίσουν την επιδερμίδα.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ

Δεν είναι γνωστή καμιά αλληλεπίδραση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ασθενής και χρήστης Τα υλικά μοντελισμού Ceramill δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται όταν εξακριβωθεί κάποια αλλεργία σε ένα
από τα περιεχόμενα υλικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Τοξικό για
τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/
ατμούς/εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε
γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο
νερό. Απόσυρση του περιεχομένου/του δοχείου σύμφωνα με τις
τοπικές/εθνικές/διεθνείς διατάξεις.

ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ /
ΕΥΘΥΝΗΣ:
Τεχνικές συστάσεις, που παρέχονται προφορικά, γραπτά ή μέσα
σε πλαίσιο πρακτικής καθοδήγησης ισχύουν ως οδηγίες Τα
προϊόντα μας εξελίσσονται διαρκώς. Γι΄ αυτό επιφυλασσόμαστε
για τυχόν αλλαγές στο χειρισμού και τη σύστασή τους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
							

Pontic

Αντοχή σε κάμψη

		

40 MPa

Ελαστική μονάδα

		

1000 MPa

Τάση θραύσης

		

12 %

Χρώμα		

		

μπλε

Χημική σύσταση:
Ceramill Pontic: οδοντοτεχνικά υλικά μοντελισμού. σκληραινόμενα
σε μεθακρυλική βάση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

760522

Ceramill Pontic – Πακέτο με 2 τμχ

760561

Ceramill Sep – Μόνωση γύψου ή, ανάλογα,

			

διαχωριστικού βερνικιού απέναντι στο υλικό

				

μοντελισμού

Για τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας μπορείτε να μας
ρωτήσετε ή να τα κατεβάστε από την ιστοσελίδα
www.amanngirrbach.com.

		

Κωδ. παρτίδας

		

Κωδ. αριθ.

		

Κατασκευαστής
Να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης

		 Ημερομηνία λήξης
		

Περιορισμός θερμοκρασίας
Προσοχή
Περιβαλλοντικός κίνδυνος
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