Πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο :
Οδνληηαηξηθή ειαζηνκεξέο πιηθό απνηύπσζεο duosil light body, duosil regular, duosil tray, duosil putty tray
Εθαξκνγή : Απνηήπσζεο όισλ ησλ ζηεθαλώλ θαη γεθπξώλ , ςεθίδα , onlay , θαπιακά θαη ηνπ εκθπηεύκαηνο .
Χξήζε
1 . Παξαζθεπή
• Πξηλ από ηε ρξήζε , ειέγμηε ηελ εκθάληζε ηνπ πξντόληνο ή ξάθη ηνπ ρξόλνπ , θιπ.
• Δηαβάζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο
• θσο Duosil ζώκαηνο θαη ηαθηηθέο θαζέηα κνλνθαζηθό : αθαηξέζηε ην θαπάθη ηεο θαζέηαο πεξηζηξέθνληαο θαηά ¼
αξηζηεξόζηξνθα . πλδέζηε ην ξύγρνο αλάκεημεο , ηνπνζεηήζηε ηελ θαζέηα ζηελ ππνδνρή κε Αληαιιαθηηθά Φπζίγγηα ηνπ
δηαλνκέα .
• Duosil ζηόθνο πνπ : αλνίμηε ην θαπάθη θαη λα πξνεηνηκάζεη ηα θνπηάιηα κέηξεζεο .
2 . Οδεγίεο ρξήζεο
• Εάλ ζέιεηε, εθαξκόζηε ην ζπγθνιιεηηθό παξάγνληα νκνηόκνξθα ρξεζηκνπνηώληαο έλα πηλέιν ή βακβάθη ηδήκαηνο ζε δίζθν .
• Σνπνζεηήζηε ην δίζθν κε ην θαηάιιειν πιηθό ( ιάηη ή θαλνληθή κνλνθαζηθό ή ην δίζθν , ζηόθνο )
• Σνπνζεηήζηε ηε θνξησκέλν δίζθν ζην ζηόκα εληόο ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ηεο ζπλέπεηαο . Πεξηκέλεηε γηα ην ζύλνιν (4 ιεπηά
από ην ζηόκα)
• Μεηά ην πιηθό έρεη ζέζεη , αθαηξέζηε ηελ εληύπσζε .
• Σν ιακβαλόκελν εληύπσζε ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη , ζηε ζπλέρεηα απνιπκαλζεί κε θαηάιιειν απνιπκαληηθό .
• Ρίμηε έλα κνληέιν έρεη ακέζσο ζηε αθαηξεζεί εληύπσζε (αλ ζέιεηε)
• Μεηά ην κνληέιν έρεη ζέζεη , δηαρσξίδνπλ πξνζεθηηθά ην κνληέιν εληύπσζε .
3 . Δνζνκέηξεζε θαη αλάκημε ηνπ ηύπνπ ζσιήλα
• Πξνεηνηκάζηε κηα πιάθα αλάκημεο θαη ζπάηνπια
• Πηέζηε ην ζσιελάξην γηα λα εμσζήζεη ην πιηθό από ην ζσιήλα
• Πηέζηε ηε βάζε θαη ηνλ θαηαιύηε σο ίδην κήθνο κε ηελ αλάκημε pad
• Αλαθαηέςηε ηα πιηθά νκνηνγελώο ρξεζηκνπνηώληαο ζπάηνπια γηα 30 ιεπηά
• Σνπνζεηήζηε ζην δίζθν θαη λα ιάβεη ηελ εληύπσζε
• Ειέγμηε ηε ζπζθεπή πξηλ αθαηξέζεηε ηελ εληύπσζε ζην ζηόκα
• Σν πιηθό έρεη αλαπηπρζεί γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε 20-24oC εζσηεξηθή
4 . πληζηάηαη απνζήθεπζεο κεηά ηελ πξώηε αλνηθηή
• Θα πξέπεη λα είλαη θνληά ην θύπειιν κεηά ηελ πξώηε αλνηθηή
• Απνζήθεπζε ζε μεξό θαη δξνζεξό κέξνο ( 15 - 30oC )
Πξνθύιαμε
• Σα πιηθά shoyld είλαη ε ρξήζε από ηνλ νδνληίαηξν
• Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα
• Θα πξέπεη λα θξνληίζνπκε λα κελ αλακεηρζεί κε πιηθά πνιπζνπιθηδίνπ εληύπσζε , πιηθά επγελόιε
• Απνθύγεηε ηελ επαθή ή λα ρεηξίδνληαη ηα παηδηά
• Μελ ρξεζηκνπνηείηε γηα άιιν ζθνπό
• Θα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ώζηε λα απνθεύγεηαη ε επαθή κε γάληηα ιαηέμ , ιάδη , αθξπιηθό , grycerol
• Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ εκεξνκελία ιήμεο . Χξόλνο εξγαζίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζεξκνθξαζία
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