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VITRO LINER 
Στεγανωποιητικό σαλο ιονομερές αστοπολιμεριζόμενο τσιμέντο 

 Οδηγίες χρήσεως 

 
 

Σπληζηάηε ε ρξήζε γαληηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 
Πξνζνρή: Ο αζζελήο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη γηα ηνλ θίλδπλν λα εκθαλίζεη κηα επαηζζεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηηο δηαδηθαζίαο. 
Πιύλεηε ηελ αδακαληίλε θαη ηελ νδνληίλε κε λεξό θαη ζηεγλώζηε Μηα ηαηλία πγξαζία, όπωο ζπκβαίλεη ζπρλά ζε δωηηθά δόληηα, 
κπνξεί λα ελζωκαηωζεί ζην ηζηκέλην. 

 
Δνζνινγία 
Αλαθηλήζηε ειαθξά ηε θηάιε, λα απειεπζεξωζεί ε ζθόλε. Σπκπιεξώζηε ην δνζνκεηξηθό θνπηάιη κε ζθόλε κέρξη ην 
επηηξεπόκελν επίπεδν 
Η αλαινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη από 1 θνπηάιη κέηξεζεο ηεο ζθόλεο κε 2 ζηαγόλεο ηνπ πγξνύ. Θα πξέπεη λα 
ξίρλνπκε ην πγξό κε ηε θηάιε ζε όξζηα ζέζε θαη ην αεξνδόι θάηω Αθαηξέζηε ηα θξύζηαιια πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζρεκαηηζηεί 
ώζηε λα εμαζθαιίζεηε όηη δελ ππάξρνπλ θπζαιίδεο. Πξηλ από ηελ αλάκεημε ηωλ πιηθώλ ζπληζηάηε λα θιείλεηε θαιά ηα 
κπνπθάιηα 

Μίγκα 
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα κεηαιιηθή ζπάηνπια, πιαζηηθή ζπάηνπια δελ είλαη απαξαίηεηε 
Τν κείγκα πξέπεη λα θηηαρηεί ζε έλα ηεηξάγωλν ραξηί ή κηα γπάιηλε πιάθα γηα 20 δεπηεξόιεπηα Η ζθόλε ζα πξέπεη λα 
πξνζηεζεί ζην πγξό ζε 2 ζηάδηα. Τν δεύηεξν ζηάδην ζα γίλεη όηαλ έρνπλ νκνγελνπνηεζνύλ ηα πιηθά  
Η ζθόλε θαη ην πγξό ζα πξέπεη λα ρνξεγνύληαη κε ζθνπό λα απνρηεζεί κηα θξεκώδε πθή. Τν κίγκα πξέπεη λα γίλεη ζε 
ζεξκνθξαζία κεηαμύ 20-30 ° C. 

Εθαξκνγή 
Καηά ηελ εθαξκνγή θαη θωηνπνιπκεξηζκνύ, ζα πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ επαθή κε ην λεξό ή ην ζάιην. Σε πεξηπηώζεηο όπνπ 
ην ππόινηπν ζηξώκα ηεο νδνληίλεο είλαη ίζν ή κηθξόηεξν από 0,5 mm ή κε ηελ παξνπζία ηνπ 
εθηίζεηαη ην  πνιθό ζπληζηάηαη λα εθαξκόδεηαη πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ηζηκέλην πξηλ από ηελ εθαξκνγή VITRO LINER. 

Τν πξνϊόλ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί κεηά ηελ απνκόλωζε θαη ην ζηέγλωκα ηεο θνηιόηεηαο. Εθαξκόζηε VITRO LINER ζηελ 
θνηιόηεηα κε κηα ζύξηγγα Centrix λα απνηξαπεί ν ζρεκαηηζκόο θπζαιίδωλ κέζα ζην πιηθό. Πεξηκέλεηε γηα ηε ζεξαπεία ηνπ 
πιηθνύ πξηλ ζπλερίζεηε κε ηελ απνθαηάζηαζε. 

Σην ζύλζεην απνθαηαζηάζεηο: 
• Η εθαξκνγή ηεο LINER vitro πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην βαζύηεξν ζεκείν ηεο θνηιόηεηαο επηηξέπνληαο έηζη ηελ θόιια λα 
ζρεκαηίζεη έλα πβξηδηθό ζηξώκα 
• Απνθύγεηε ηελ επαθή κεηαμύ ηνπ θωζθνξηθνύ νμένο κε ηνλ LINER VITRO 
Ωζηόζν, εάλ ε επαθή ζπκβεί δελ είλαη απαξαίηεην λα αθαηξέζεηε ην πξνϊόλ, ζπλερίζηε κε ην ζύζηεκα ζπγθόιιεζεο Απόβιεηα 
ηωλ πξνϊόληωλ δελ πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη 

 


