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Masa sylikonowa o wysokiej precyzji. 
Polimeryzacja przez kondensację Zgodne z normą ISO 4823. Do użytku profesjonalnego.

Pierwszy wycisk
ZASTOSOWANIA
Pierwszy wycisk metodą podwójnego wycisku i podwójnego mieszania, podstawa dla techniki Sandwich, odtworzenie brzegów dziąseł dla całkowitej 
protezy, zestawienia zgryzu. Wycisk może być poddany procesom galwanoplastyki.
PRZYGOTOWANIE
Wysuszyć miejsca, które należy odtworzyć, nie dopuszczając do ponownego napływu płynów. Posługiwać się wyłącznie katalizatorem Enersyl w 
następujących ilościach: na 12 g sylikonu odpowiadającego około pełnej wypełnionej na płasko łyżeczki, 0,3 g katalizatora,  co równym jest długości 
pasemka około 3,5 cm (misura odpowiadająca średnicy łyżeczki). Wyciągając, pasemko nie należy ciagnąć (1). Wyrabiać energicznie katalizator z sy-
likonem, aż do uzyskania masy jednolitego koloru (2). Nałożyć wymieszaną masę na łyżkę wyciskową (3) i włożyć do jamy ustnej (4).

Drugi wycisk
ZASTOSOWANIA
Drugi wycisk metodą podwójnego wycisku i podwójnego mieszania, podstawa dla techniki Sandwich, istnieje możliwość posługiwania się strzykawką. 
Wycisk może być poddany procesom galwanoplastyki.
PRZYGOTOWANIE
Wysuszyć miejsca, które należy odtworzyć, nie dopuszczając do ponownego napływu płynu. Posługiwać się wyłącznie katalizatorem Enersyl w 
następujących ilościach: na 10 g sylikonu, 0,8 katalizatora w paście. Dla ułatwienia dozowania katalizatora można posłużyć się kartonikiem-przewod-
nikiem mieszania. Wycisnąć Silaxil w miejscu pomiędzy dwoma linijkami, od końca lewej strony w prawo. Wyciśnięta pasta powinna mieć szerokość 
odpowiadającą dwom równoległym liniom, bez ich przekroczenia. Dozować katalizator tym samym sposobem (5). Linie ukośne odpowiadają 
współzależności dotyczącej ilości sylikonu w stosunku do niezbędnej ilości katalizatora. Metalową szpatułką zsunąć z kartonika Silaxil i katalizator, ener-
gicznie wyrabiając aby wyeliminować ewentualne powietrze, być może wchłonięte, aż do otrzymania jednolitego koloru (6). Nałożyć zmieszaną masę na 
łyżkę wyciskową szpatułką lub przy mocy strzykawki dla elastomerów (7) i włożyc do jamy ustnej (8).

DANE TECHNICZNE Pierwszy wycisk Drugi wycisk
ISO 4823 Typ 0 - Putty Typ 3 - Light Body
Czas mieszania 30 sek. 30 sek.
Czas pracy * 1 min. 20 sek. 2 min.
Czas minimalny przebywania w jamie ustnej 3 min.  3 min. 30 sek.
Powrót elastyczności 99,75% 99,9%
Wytrzymałość na ściskanie 3,5% 4,5%
Zmiany wymiarowe po 24 godzinach - 0,15% - 0,2%
Odtworzenie detali 40µ 15µ

* Pomiar dokonany przy (23 +-2) st.C i (50+-10)% odnośnej wilgoci.

OSTRZEŻENIA
Nie należy przekraczać wskazanej ilości katalizatora. Wyższe temperatury i większa ilość katalizatora zmniejszają wskazane czasy, niższe temperatury lub 
mniejsze ilości katalizatora zwiększają wskazane czasy. Następnie należy wypłukać wycisk pod bieżącą wodą dla wyeliminowania śladów śliny lub krwi, 
osuszyć aby zapewnić przyleganie drugiego wycisku do wycisku pierwszego o ile należy go wykonać. Wycisk może być przechowywany bez żadnych 
specjalnych zaleceń. Odlew gipsowy należy dokonać po upływie przynajmniej 15 minut od wyjęcia z łyżki. Doskonałe rezultaty można uzyskać pracując 
gipsami Ortotypo, Kromotypo lub Singletypo klasy III i IV linii LASCOD. Opakowanie po użyciu,  szczelnie zamknąć.  
Co dotyczy dezynfekcji należy zanurzyć wycisk na 5 minut w roztworze  gluteraldeide (stężenie 0,5% - 2%) lub w podchlorynie sodu (stężenie 0,1% - 1%). 
Po wydenzyfikowaniu należy wycisk wypłukać pod bieżącą wodą.
UWAGA Jeżeli sylikon dostanie się do oczu, należy natychmiast płukać i skontaktować się z lekarzem. Katalizator powoduje podrażnienie.
ŁYŻKI WYCISKOWE
Mogą być używane wszystkie łyżki  typu sztywnego. Wskazanym jest posługiwać się łyżkami wyciskowymi Exploit firmy Lascod
INNE DOSTĘPNE SYLIKONY
Ghenesyl do pierwszego i drugiego wycisku, polimeryzacja przez dodanie
GWARANCJA
LASCOD SpA gwarantuje jakość swoich produktów i zapewnia wymianę w razie gdyby miały mieć miejsca braki wypływające z defektu w produkcji, w 
ramach terminów ważności. LASCOD  SpA nie będzie odpowiedzialny i nie uzna ewentualnych szkód bezpośrednich, pośrednich, wypadkowych lub 
spowodowanych nie prawidłowym posługiwaniem się  materiałem. Przed użyciem sprawdzić przydatność produktu.
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