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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ceramill Splintec Standard

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε τις προσεκτικά!

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

0123

32957-FB

Made in the European Union

2016-08-30

Τα Ceramill Splintec Standard είναι ακατέργαστα τεμάχια PMMA σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα για το φρεζάρισμα αφαιρούμενων ναρθήκων με συστήματα CAD/CAM.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ STANDARD CERAMILL SPLINTEC
Έλεγχος κατά
Διαλυτότητα
Απορρόφηση νερού
Μονάδα κάμψης
Αντοχή σε κάμψη
Περιεκτικότητα σε υπολειμματικό μονομερές

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

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

ΣΥΣΤΑΣΗ

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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_ Πολυμεθακρυλικό μεθυλένιο (PMMA)
_ EDMA και φθορισμός

ΧΡΩΜΑ

Clear (διαφανές

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να μην εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και να αποθηκεύεται υπό θερμοκρασία
δωματίου.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

www.hellblau.com

32957-FB

2015-09-17

Κατά την κατεργασία ακατέργαστων τεμαχίων Ceramill TEMP δημιουργούνται σκόνες που
μπορεί να ερεθίσουν τα μάτια, το δέρμα και τις αναπνευστικές οδούς. Γι’ αυτό να φροντίζετε
να λειτουργεί πάντα άριστα η αναρρόφηση στη μηχανή σας φρεζαρίσματος.
Περισσότερες σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας θα βρείτε στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Έως 6 μήνες.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

_ Για συμπληρωματικές εργασίες και για την κοπή αφαιρούμενων ναρθήκων από το
ακατέργαστο τεμάχιο πρέπει για το πλαστικό να χρησιμοποιείτε κατάλληλες φρέζες από
σκληρομέταλλο με σταυρωτή οδόντωση ή με κατάλληλους δίσκους κοπής
_ Κατά την τελική επεξεργασία να αποφεύγετε την δημιουργία θερμότητας. Έτσι
αποφεύγονται ανακρίβειες προσαρμογής μετά την κατασκευή των σκελετών.
Σημαντικές υποδείξεις: Κατά την κατεργασία και τη στίλβωση να αποφεύγετε
τη δημιουργία υψηλών θερμοκρασιών. Ιατρικό προϊόν για χρήση μιας φοράς!

ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Αφαιρούμενοι νάρθηκες που κατασκευάστηκαν από ακατέργαστα τεμάχια από
Ceramill Splintec Standard μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακτηθούν και να συμπληρωθούν
με όλα τα ψυχρά ακρυλικά πολυμερισμού από το κοινό εμπόριο σε βάση ΜΜΑ.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Σε κάθε διαδικασία πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός LOT που απαιτεί μια αναγνώριση υλικού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απολύμανση πρέπει να διεξάγεται με υπεριώδη ακτινοβολία, όχι σε αυτόκλειστα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής

ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Το Ceramill Ceramill Splintec Standard δε διαλύεται στο νερό, είναι ανενεργό, δεν ελλοχεύει
κινδύνους για τα υπόγεια νερά και γι’ αυτό μπορεί να αποσυρθεί μαζί με τα απορρίμματα του
σπιτιού σας,

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /
ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας και τις δηλώσεις συμμόρφωσης μπορείτε να κατεβάστε από
την ιστοσελίδα www.amanngirrbach.com.

Οι ιδιότητες του προϊόντος βασίζονται στην εκπλήρωση και την τήρηση
της παρούσας πληροφορίας χρήσης.
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Κατασκευαστής
Να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης

		
		

Ημερομηνία λήξης
Αριθμός σειράς

