
ALGINMAX 
 
Precyzyjna alginatowa masa wyciskowa zmieniająca kolory w poszczególnych fazach wiązania. 

 Masa dokładnie wskazuje zmianą koloru poszczególne fazy wiązania niezależnie od temperatury i 
twardości wody.  

 Niepyląca, wygodna i higieniczna w pracy. 
 Szybko wchłania wodę i łatwo miesza się do homogenicznej i plastycznej konsystencji. 
 Ma dużą odporność na uszkodzenia podczas zdejmowania wycisku i daje się długo przechowywać bez 
zmiany kształtu. Swoimi właściwościami znacznie przekracza normy ISO.  

 Kolor: jasnoniebieski 
 Czas wiązania: 2 min przy 23oC (woda wodociągowa) lub 3 min przy 23oC (woda destylowana). 
 Czas mieszania: 30 sek. (I faza - kolor fioletowy) 
 Czas pracy: 1 min 20 sek. (II faza – kolor biały) 
 Czas wiązania: 50 sek. (III faza – kolor niebieski) 
 Zapach: miętowo-waniliowy 
 Nie zawiera kadmu i ołowiu 
 Nie reaguje z gipsami dentystycznymi. 
 Szybkowiążąca – przyjazna dla pacjenta 
 Trwałość: 3 lata od daty produkcji 
 Opakowanie 450g 

 
ALGINMAJOR 
 
Precyzyjna alginatowa masa wyciskowa. 

 Niepyląca, wygodna i higieniczna w pracy. 
 Szybko wchłania wodę i łatwo miesza się do homogenicznej i plastycznej konsystencji. 
 Nie reaguje z gipsami dentystycznymi. 
 Ma dużą odporność na uszkodzenia podczas zdejmowania wycisku i daje się długo przechowywać bez 
zmiany kształtu. Swoimi właściwościami znacznie przekracza normy ISO.  

 Czas wiązania: 2 min przy 23oC (woda wodociągowa) lub 3 min przy 23oC (woda destylowana). 
 Zapach: owocowy.  
 Kolor: pomarańczowy 
 Szybkowiążąca – przyjazna dla pacjenta 
 Nie zawiera kadmu i ołowiu 
 W pełni biokompatybilna 
 Trwałość: 3 lata od daty produkcji 
 Opakowanie: 450g 

 
 
ALGINKID 
 
Precyzyjna ortodontyczna alginatowa masa wyciskowa o krótkim czasie wiązania. 

 Krótki czas wiązania i przyjemny smak dają duży komfort młodym pacjentom.  
 Niepyląca, wygodna i higieniczna w pracy. 
 Szybko wchłania wodę i łatwo miesza się do homogenicznej i plastycznej konsystencji. 
 Ma dużą odporność na uszkodzenia podczas zdejmowania wycisku i daje się długo przechowywać bez 
zmiany kształtu. Swoimi właściwościami znacznie przekracza normy ISO.  

 Czas wiązania: 1 min 25 sek przy 23oC (woda wodociągowa) lub 1 min 50 sek przy 23oC (woda 
destylowana). 

 Zapach: owocowy 
 Kolor: żółty 
 Nie zawiera kadmu i ołowiu 
 Szybkowiążąca – przyjazna dla pacjenta 
 Nie reaguje z gipsami dentystycznymi. 
 W pełni biokompatybilna 
 Trwałość: 3 lata od daty produkcji 
 Opakowanie: 450g 

 



ALGINPLUS FAST 
 
Bardzo precyzyjna alginatowa masa wyciskowa zmieniająca kolory w poszczególnych fazach wiązania. 

 Niezwykle drobna struktura.  
 Ułatwienie i dokładność pracy dzięki zmieniającym się kolorom w poszczególnych fazach wiązania, bez 
względu na temperaturę i twardość wody.  

 Niepyląca, wygodna i higieniczna w pracy. 
 Szybko wchłania wodę i łatwo miesza się do homogenicznej i plastycznej konsystencji. 
 Nie reaguje z gipsami dentystycznymi. 
 Ma dużą odporność na uszkodzenia podczas zdejmowania wycisku i daje się długo przechowywać bez 
zmiany kształtu. Swoimi właściwościami znacznie przekracza normy ISO.  

 Czas wiązania: Czas wiązania: 2’00’’ w 23°C 
 Smak: owoców tropikalnych 
 Kolor: żółty 
 Nie zawiera kadmu i ołowiu 
 Szybkowiążąca – przyjazna dla pacjenta 
 Nie reaguje z gipsami dentystycznymi. 
 W pełni biokompatybilna 
 Duża plastycznośc i łatwość mieszania 
 Trwałość: 6 lat od daty produkcji 
 Opakowanie: 450g 

 
 
ALGENIUX 
 
Najwyższej jakości precyzyjna alginatowa masa wyciskowa, pozwalająca osiągnąć maksymalne odwzorowanie 
szczegółów, optymalną elastyczność i odporność na uszkodzenia podczas zdejmowania wycisku. Dzięki 
zastosowaniu technologii MAP (Modified Atmosphere Packaging) trwałość produktu to 6 lat od daty produkcji.  

 Niepyląca, wygodna i higieniczna w pracy. 
 Szybko wchłania wodę i łatwo miesza się do homogenicznej i plastycznej konsystencji. 
 Nie reaguje z gipsami dentystycznymi. 
 Doskonałą elastyczność i odporność na uszkodzenia podczas zdejmowania wycisku 
 Daje się długo przechowywać bez zmiany kształtu. Swoimi właściwościami znacznie przekracza normy 
ISO.  

 Czas mieszania: 35” przy 23ºC 
 Czas pracy: 1’ 40” przy 23ºC 
 Czas wiązania: 3’ 00” przy 23oC (woda wodociągowa). 
 Zapach: miętowy  
 Kolor: różowy 
 Szybkowiążąca – przyjazna dla pacjenta 
 Nie zawiera kadmu i ołowiu 
 W pełni biokompatybilna 
 Trwałość: 6 lat od daty produkcji 
 Opakowanie: 453g 

 


