
Ciment Temporar  

CIMENT TEMPORAR 
 

Oxid de zinc fără eugenol, 

ciment temporar. 

Utilizare: 
• Ciment temporar pentru coroane și punți, permanente ori  temporare.  
• Se  utilizează pe dinți vitali ori devitali  și la fel de bine pe implante.  

De ce să alegi Cimentul Temporar R&S? 

 

Fără Eugenol 

Nu influențează polimerizarea compozitelor 

și a glass ionomerilor.  

Universal 

Cimentează toate tipurile de coroane și punți.  

Înalta eficiență 

Excelentă  aderență.  
 

Stabil 

Insolubil în fluidele orale.  

Utilizare simplă  
Ușoara îndepărtare a excesului.  

Sfat de la dentiștii noștri profesioniști 

 
Sunt impresionat de cât de ușor se înlătură excesul, odată 

ce au fost inserate protezele fixe prin cimentare provizorie . 

 

Este cimentul temporar de elecție când am nevoie de un 

produs fără eugenol, care afectează polimerizarea 

compositelor și glass ionomerilor. 

 

CiMENTUL TEMPORAR are calități de izolare termică și 

chimică. 

. 



 

Ciment Temporar  

Date  tehnice și 
utilizare 
 

 

Nuanța 
 

Galben  
 

Maron deschis  
 
Rezistența la compresiune 

 

6 MPa  
 

Grosime film  
 

6 μm 
Proporția bază/catalizator 
în volum 

 
1:1 

Timp  amestec  

20 to 30 sec*. 
Timp lucru  

1 min. 30 sec*. 
Timp  priză intraorală  

4 min*. 
Compoziție Oxid de zinc 85% 

Ulei măsline 10% 

Ulei mineral 5% 
Pigment 

Rășină 65% 

Acid  Nonanoic 35% 

Utilizare 1. Se pun pe plăcuță 2 cantități egale de bază și catalizator .  

2. Cu  spatula se amestecă  baza și catalizatorul  timp de  20 - 30 secunde. 

3. Pasta obținută se pune într-un recipient pentru sigilare înainte de inserarea în lucrarea pregătită și uscată în prealabil.  
4. Se lasă să se întărească și se înlătură excesul de ciment. 

Prezentare  

Trusa conține 1 tub 40g bază + 1 tub14g catalizator + plăcuță de amestecare 
Valabilitate (în ani)  

2 
Referințe 

 
 

12-671  

 

Produse  adiționale  

Coroane temporare Spatule de  amestec Posturi/Știfturi  de retenție din 
oțel inoxidabil, titaniu ș i aurite. 

 

Cimentul temporar, posturile deretemție  și  coroanele temporare: : dispozitive medicale clasa a- IIa / Marca CE 0120 / Certificat de: 

SGS UK LIMITED. 

Spatulele de amestec și hârtia  de  articulație: dispozitive medicale clasa  I / Marca CE Imaginile  au doar scopuri  ilustrative. 

Producător  CFPM. 

GACD – 25 rue Bleue 75009 PARIS – France 435 051 776 R.C.S PARIS - SASU. 

Tel.: +33 (0)1 48 01 27 14 – Fax: +33 (0)1 45 23 51 89. 

export@rs-dental-products.com - www.rs-dental-products.com. 
 

* Timpul observ at la temperatura 23°C. Temperaturile mai mari reduc timpul, temperaturile scăzute măresc timpul. 

 

 

BAZĂ CATALIZATOR 

 


