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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CERAMILL D-WAX

Instrucţiuni de utilizare

Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale

DESTINAŢIE
Ceară de frezat pentru baze de proteze totale destinate prelucrării în maşina de frezat
CNC Ceramill Motion 2 (5x).

DESCRIEREA PRODUSULUI

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
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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
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Made in the European Union

2016-08-30

Ceramill D-WAX este un blanc dentar de culoare roz, din clasa de produse medicale 1.
El serveşte la realizarea de baze de proteze dentare de probă şi se prelucrează pe ambele feţe cu
maşina de frezat CNC Ceramill Motion 2 (5x)., prin răcire cu apă.
Ceara este adecvată pentru modelări în timpul respectiv după probarea la pacient.

DATE TEHNICE
Culoare:
Punct de solidificare:
Vâscozitate la 120 °C:
Solubilitate în apă:
Punct de aprindere:
Densitate la 20 °C:
Miros:

roz
84 °C
< 50 mPas
insolubil
> 140 °C
aprox. 0,93 g/cm3
slab tipic

ISO 2207
DIN 53019
DIN ISO 2592
DIN 53217

COMPOZIŢIE CHIMICĂ
Ceară din hidrocarburi, ceară naturală, coloranţi

AMBALAJE
760570

Ceramill D-WAX

H = 30 mm

Formă arc dentar

DEPOZITARE
Protejaţi discurile de ceară împotriva expunerii la radiaţii solare directe. Depozitaţi-le în ambalaj
original şi într-un loc răcoros, bine aerisit.

AVERTISMENTE ŞI INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
În cazul prelucrării termice, asiguraţi aspirarea vaporilor cât şi o ventilaie suficientă. Pericol
de arsuri cutanate din cauza topiturii fierbinţi. În timpul prelucrării folosiţi echipament personal
de protecţie (mască de protecţie împotriva prafului, ochelari de protecţie, mănuşi de protecţie,
manta de protecţie).

INDICAŢIE
_ Pentru frezarea unei baze de proteză care să poată fi introdusă, pentru probă,
în gura pacientului.
_ Pentru prelucrare prin metoda retenţiei prin încastrare a polimerizatului rece sau fierbinte.

TERMEN DE VALABILITATE
3 ani de la data fabricaţiei

CURĂŢARE DUPĂ FREZARE
După frezare, baza de proteză trebuie curăţată de pete cu o lavetă umezită în apă rece.
În locurile mai înguste, care nu pot fi curăţate cu laveta, se poate utiliza o perie de dinţi
mai moale.

ELIMINARE
Poate fi aruncat de regulă în gunoiul menajer. Respectându-se prescripţiile autorităţilor locale,
poate fi direcţionat, de exemplu către o instalaţie de încinerare.

GARANŢIE
Recomandările tehnice de utilizare transmise oral, în scris sau în cursul instructajului practic,
se bazează pe propria noastră experienţă şi testele efectuate de noi şi de aceea au numai un rol
orientativ. Produsele noastre sunt supuse unui proces de perfecţionare continuă. De aceea ne
rezervăm dreptul de a aduce modificări în ceea ce priveşte manipularea şi compoziţia acestora.

FIŞE TEHNICE DE SECURITATE/DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Fişele tehnice de securitate şi declaraţiile de conformitate sunt disponibile la cerere cât şi la
www.amanngirrbach.com
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Producător
Respectaţi instrucţiunile de folosire
Conform legislaţiei federale SUA, produsul poate fi comercializat numai de
către un medic stomatolog sau în numele acestuia.

			
		

Utilizabil până la
număr de serie

