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ORMAPLUS L.V.
Fast / Regular

REGULAR
SET
1’45’’
4’
5’45’’

FAST
SET
1’15’’
2’45’’
4’

Całkowity czas pracy
Czas wiązania wewnątrzustnego
Czas wiązania

Najwyższej klasy masa wyciskowa drugiej warstwy typu addycyjnego na bazie winylopolisiloksanu. Niska gęstość. Spełnia
normę: ISO 4823:1992, typ 3
Zastosowanie:
Materiał do wycisków w strzykawce, przeznaczonym do wycisków jedno-, dwuczasowych i do podścieleń
Dozowanie składników: Na każdą dawkę pasty silikonowej (1 dawka – 1,17g/1ml) dodać pół dawki (0,5cm – 0,1g/0,1ml)
katalizatora w paście Ormactivator Gel.
Sposób użycia:
1. Umieść strzykawkę w pistolecie – Ormamix
2. Usuń zabezpieczenie strzykawki. Nigdy nie zakładaj ponownie zabezpieczenia.
3. Nie zakładaj końcówki mieszającej. Wyciśnij materiał tak, aby z obu strzykawek wyszła jednakowa jego ilość.
4. Załóż końcówkę mieszającą na strzykawki i wyciśnij niezbędną ilość materiału. Używaj tylko końcówek
odpowiednich do materiałów o niskiej gęstości!
5. Po zakończeniu pracy nie usuwaj końcówki mieszającej (zabezpiecza materiał przed wysychaniem)
6. Przed ponownym użyciem materiału usuń i wyrzuć końcówkę mieszającą. Sprawdź, czy wlotu strzykawek nie
blokują resztki zaschniętego materiału. Jeśli tak, usuń je cienko zakończonym narzędziem i sprawdź czy z obu
strzykawek materiał wyciska się w tym samym czasie.
7. Załóż nową końcówkę mieszającą i postępuj zgodnie z instrukcją.
Dane techniczne:
- Opakowanie: jednakowa ilość masy bazowej i masy utwardzającej
- Technika mieszania: Użyj pistoletu Ormamix z nieruchomą końcówką
- Czas mieszania: Przejście przez końcówkę mieszającą – max. 5 sekund
- Temperatura i wilgotność powietrza podczas mieszania: 23oC (73oF) i 50 (+/- 5)% średnia wilgotność powietrza
- Przechowywanie: w suchym miejscu, temperatura 18-25oC (64-77oF)
- Dezynfekcja: Wycisk może być dezynfekowany
- Wycisk może być pokrywany cienką warstwą srebra lub miedzi
- Odlanie wycisku: po 1 godz. do 14 dni
- Data ważności: podana na opakowaniu
- Zmiana wymiarów liniowych po 24 godz. – -0,25%
- Odprężenie elastyczne - 99,7%;
- Odkształcanie pod wpływem ściskania Ormaplus LV Regular set – 4,0%;
- Odkształcanie pod wpływem ściskania Ormaplus LV Fast set – 5,0%;
Ostrzeżenia:
- Przed wykonaniem drugiej warstwy wycisku, pierwszy wycisk należy oczyścić i osuszyć przy użyciu standardowych
metod.
- Rozwiązania stosowane przed pobieraniem wycisku mogą wpływać (hamować) na czasy wiązania materiału. W takim
przypadku należy je oczyścić i osuszyć.
- Aby zapewnić doskonałość wycisku należy dokładnie przestrzegać całkowitego czasu pracy oraz czasu wiązania
wewnątrzustnego. Jeśli temperatura znacząco odchyli się od 23oC (74oF), będzie miało to wpływ na całkowity czas pracy i
czas wiązania.
- Nie zostawiać resztek materiału w łyżce wyciskowej
- Unikać poplamienia ubrania materiałem – nie spiera się w praniu suchym.
- Możliwość wystąpienia alergii nie może być całkowicie wykluczona.
Informacje podane dla produktów Major oparte są na szerokich badaniach i doświadczeniu w technologii aplikowania
preparatu. O ile nam wiadomo, podane rezultaty otrzymamy pod warunkiem technicznych zmian w obrębie rozwoju
struktury produktu. Jednak użytkownicy muszą rozważyć wszystkie informacje i rekomendacje dotyczące zastosowań.
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