Zinc Polycarboxylate Cement
Οδηγίες Χρήσης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Διαβάστε το παρόν έγγραφο «Οδηγιών Χρήσης» πριν από τον χειρισμό. Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για
επαγγελματική χρήση.
ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Προσφύεται στο σμάλτο, την οδοντίνη και τα μη πολύτιμα μέταλλα και προκαλεί ελάχιστη πολφική αντίδραση. Περιέχει
φθοριούχα ιόντα. Ακτινοσκιερό, μη ημιδιαφανές.
Όνομα Προϊόντος

Zinc Polycarboxylate Cement

Επωνυμία Εταιρείας

Perfection Plus Ltd

Διεύθυνση Εταιρείας
Αρ. Τηλεφώνου Εταιρείας

6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, ΗΒ
+44 (0) 2380 866 677

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
PP010/0021 Πολυκαρβοξυλική Κονία με Ψευδάργυρο 90g Σκόνη
PP010/0022 Πολυκαρβοξυλική Κονία με Ψευδάργυρο 30ml Υγρό
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Συγκόλληση με κονία στεφάνων, γεφυρών, ένθετων και επενθέτων. Συγκόλληση με κονία ορθοδοντικών δακτυλίων και
αγκίστρων. Βάση/επένδυση κάτω από σύνθετο υλικό, αμάγαλμα ή ιονομερή ύαλο. Προσωρινή έμφραξη.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αναλογίες:
Αναστρέψτε τη φιάλη σκόνης για να αναδευτούν τα περιεχόμενα ώστε να διασφαλιστεί το σωστό βάρος δοσομετρητή. Γεμίστε
ελαφρώς τον δοσομετρητή με σκόνη - ΜΗ πιέζετε τα τοιχώματα της φιάλης. Αφαιρέστε την περίσσεια σκόνης με μια επίπεδη
σπάτουλα. Για να διανείμετε σταγόνες υγρού με ακρίβεια, κρατήστε τη φιάλη σε κατακόρυφη θέση και πιέστε απαλά.
Αναλογία ανάμειξης:
Συγκόλληση: 1 δόση σκόνης: 2 σταγόνες υγρού (αναλογία σκόνης:υγρού 2,6:1(mm) στους 22-24°C, 40-60% σχετική υγρασία)
Βάση/Στρώση/Προσωρινή έμφραξη: 1 δόση σκόνης: 1 σταγόνες υγρού (αναλογία σκόνης:υγρού 5,2:1(mm) στους 22-24°C, 4060% σχετική υγρασία)
Ανάμειξη: Ενσωματώστε τη σκόνη στο υγρό σε τρία βήματα ανά 10 δευτερόλεπτα και ανακατέψτε επιμελώς με σπάτουλα. Η
πυκνότητα του μείγματος συγκόλλησης αντιστοιχεί σε πυκνόρευστη κρέμα και η υψηλότερη αναλογία αντιστοιχεί σε πολτό.
Αναμείξτε στους 22-24°C. Για βέλτιστα αποτελέσματα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μια καθαρή, στεγνή, γυάλινη πλάκα και μια
σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Χρόνος ανάμειξης: 30 δευτερόλεπτα και για τις δύο συστάσεις
Χρόνος κατεργασίας:
Συγκόλληση: 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα (κατ’ ελάχιστον) από την έναρξη της ανάμειξης.
Βάση/Στρώση/Προσωρινή έμφραξη: 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα (κατ’ ελάχιστον) από την έναρξη της ανάμειξης στους 22-24°C
και 40-60% σχετική υγρασία
Κλινικός Χρόνος Σκλήρυνσης: 7 λεπτά κατ’ ανώτατο όριο από την έναρξη της ανάμειξης και για τις δύο αναλογίες.
Εφαρμογή: Για τη συγκόλληση με κονία εφαρμόστε το υλικό στην αποκατάσταση και τοποθετήστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Ως βάση ή υλικό αποκατάστασης, τοποθετήστε το υλικό μέσα στην κοιλότητα στο παχύ τμήμα. Η πλεονάζουσα κονία μπορεί να
αφαιρεθεί αμέσως ή αφού σκληρυνθεί. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Το υγρό περιέχει πολυακρυλικό οξύ. Να αποφεύγεται η επαφή του υγρού και της σκόνης με τα μάτια. Σε περίπτωση
επαφής, ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Πάντα να επανατοποθετείτε τα καπάκια αμέσως μετά από τη χρήση.
Κωδικός παρτίδας/Ημερομηνία λήξης
Ο κωδικός παρτίδας δίνει μια ανοικτή ημερομηνία παρασκευής σε μορφή μήνα, έτους, ημέρας με αριθμητικό επίθημα
για την αποκλειστική ταυτοποίηση της παρτίδας του υλικού. Αναφέρετε αυτόν τον αριθμό παρτίδας σε κάθε επικοινωνία. Η
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ημερομηνία λήξης αναγράφεται σε μορφή έτους, μήνα. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την παρέλευση αυτής της
ημερομηνίας.

ΔΟΚΙΜΗ
Για τους σκοπούς της δοκιμής, η αναλογίες σκόνης:υγρού είναι: 1,30g:0,50g (2,6:1) και 1,30g:0,25g (5,2:1) σε 22-24oC και 4060% σχετική υγρασία.
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