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GEBRUIKSAANWIJZING
CERAMILL D-WAX

Gebruiksaanwijzing

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

BESTEMMING
Freeswas voor basissen van volledige prothesen voor verwerking met CNC-freesapparaat
Ceramill Motion 2 (5x).

Rx only

DIN EN ISO 13485
ISO 9001

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb
Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A
Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

32995-FB

Made in the European Union

2016-08-30

PRODUCTBESCHRIJVING
Ceramill D-WAX is een rozekleurige ruwe wasvorm van medische productklasse 1.
Deze dient voor het vervaardigen en inpassen van basissen van volledige prothesen
en wordt met CNC-freesapparaat Ceramill Motion 2 (5x) aan beide zijden onder
waterkoeling bewerkt. De was is geschikt voor positiewijzigingen tijdens of na het inpassen
bij de patiënt.

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:
Stollingspunt:
Viscositeit bij 120 °C:
Oplosbaarheid in water:
Vlampunt:
Dichtheid bij 20 °C:
Geur:

roze
84 °C
< 50 mPas
niet oplosbaar
> 140 °C
ca. 0,93 g/cm3
zwak typisch

ISO 2207
DIN 53019
DIN ISO 2592
DIN 53217

CHEMISCHE SAMENSTELLING
Koolwaterstofwas, natuurwas, kleurstoffen

VERPAKKINGEN
760570 Ceramill D-WAX

H = 30 mm

Tandboogvorm

BEWAREN
Ruwe wasvormen tegen fel zonlicht beschermen. In originele verpakking
en op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Bij thermische verwerking voor afzuiging van de dampen en voldoende ventilatie
zorgen. Gevaar voor verbranding van de huid door heet smeltmateriaal. Bij de verwerking
persoonlijke beschermende kleding (stofmasker, veiligheidsbril, werkhandschoenen en
werkjas) gebruiken.

INDICATIE
_ Voor het frezen van een prothesebasis die bij de patiënt voor het inpassen in
de mond kan worden geplaatst.
_ Te verwerken volgens de inbeddingsmethode voor koud of heet polymerisaat.

HOUDBAARHEID
3 jaar vanaf productiedatum

REINIGING NA HET FREZEN
Na het frezen moeten vlekken van de prothesebasis worden verwijderd met een doek
die eerst met koud water is bevochtigd.
Voor nauwe plaatsen die met een doek niet kunnen worden bereikt, kan een zachte
tandenborstel worden gebruikt.

AFVALVERWIJDERING
Kan doorgaans met het huisvuil worden afgevoerd. Met inachtneming van de
plaatselijke voorschriften kan het bijvoorbeeld naar een geschikte verbrandingsinstallatie
worden gebracht.

GARANTIE
Gebruikstechnische adviezen, of deze nu mondeling, schriftelijk of in het kader van
een praktische instructie worden gegeven, berusten op onze eigen ervaringen en proeven
en kunnen daarom slechts als richtlijn gelden. Onze producten worden voortdurend
verder ontwikkeld. Wijzigingen ten aanzien van constructie en samenstelling zijn daarom
voorbehouden.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN / CONFORMITEITSVERKLARING
Veiligheidsinformatiebladen en conformiteitsverklaringen op aanvraag en op
www.amanngirrbach.com
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Fabrikant
Gebruiksaanwijzing in acht nemen
Het product mag volgens de Amerikaanse wetgeving alleen door
of in opdracht van een tandarts worden verkocht.

		
		

Te gebruiken tot
Serienummer

