
Silicon de condensare  

VÂSCOS 
 

Silicon de condensare de vinil 

polisiloxan de vâscozitate foarte 

crescută. 

               FLUID  
                                    
Silicon de condensare de vinil 

polisiloxan de vâscozitate scăzută. 

 

CATALIZATOR 

 
Pastă chimică ce accelerează 
priza materialului vâscos  și fluid. 
Ușor e dozat, cu versatilitate  
absolută a utilizării. 

Utilizare: 
• Cel vâscos trebuie  utilizat în următoarele cazuri: ca portamprente individuale, proteze temporare și înregistrarea ocluziei .  

• Cel  f luid este utilizat pentru corectarea amprentelor inițiale. 

• Se recomandă  utilizare f luid peste vâscos. 

• Catalizatorul este compatibil  și cu vâscos și cu f luid. 

• Compatibilitatea este pentru toate tehnicile de amprentare. 

De ce să alegi Turbosil R&S? 

 Bună consistență 

Flexibil și maleabil înainte de priză, dens și 
omogen după priză.  
 

Inserția ușoară 

Nu comprimă mucoasa.  

Culori contrastante  

Asigură vizibilitate optimă pentru detalii și 
perfecta amestecare a fiecărui produs.  
 

 

 

Înaltă memore elastică  

> 98% memorie elastică ce asigură o înaltă 
precizie în reproducerea amprentării detaliilor. 

 

Retracție lineară limitată. 

Nu se distorsionează amprenta. 

Sfat de la dentiștii noștri profesioniști 

 

Material de amprentare economic și cu acuratețe pe care-l 
recomand pentru amprentarea în protezarea fixă.  
 

 Recomand Turbosil Catalyst deoarece este neiritant și 
poate fi utilizat fără mănuși pe durata malaxării. Mai mult 
chiar, nu induce sensibilizarea mucoasei orale.  



 

Silicon de condensare  

 
Date  tehnice și 
utilizare 
 

 VÂSCOS FLUID 

Standard  
ISO 4823 

Duritate Shore A  60-70  40-55 

  
 Retracția lineară (%) 

 
<-0.2  

 
<-0.7 

Compresiunea (%) 
Standard ISO: 0.8 – 20 

 
2-5  

 
2-8 

Memoria  elastică (%) 
Standard ISO > 96.5 

> 98 

 Aromă  Lemon  Neutral 

Culoare 
 

Timp  Malaxare 30 sec*. 30 sec*. 

Timp lucru 1 min 15 sec*. 2 min*. 

Timp  priză intraorală  3 min 15 sec*. 3 min 30 sec*. 

 Timp total priză 
 

4 min 30 sec*. 5 min  

Caracteristici  - Hidrocompatibil 

- Tixotropic 

Prezentare 
 

tub cu 900ml tub of  140ml (160g) 

Valabilitate (în ani) 2 2 
Referințe 
 

1-975  1-976  

 

CATALIZATOR 

 

 
Pasta  catalizatoare este compatibilă 

cu VÂSCOS și FLUI D. 

 

Culoare:  

 

Ambalaj : tub de 40ml (36g) 

Ref erință: 1-977 

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

Produse  adiționale  

ACCESORII 

Turbosil mixing pad  

PORTAMPRENTE 
Linguri de amprente din oțel sau aluminiu,       Linguri de amprente de plastic 
perforate și neperforate                                   Linguri de amprente sectoriale 

 

Turbosil și  portamprentele: dispozitive medicale clasa Ia. Marca CE. Imaginile sunt doar cu scop ilustrativ 

purposes. 
Produs de CFPM. 

 


