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ZETALABOR

hard 80 shore A

INDURENT LAB

catalisador para c-silicone para laboratório dentário

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO

USO PRETENDIDO

Silicones de condensação para o laboratório dentário. 
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Zetalabor - DURO: Polisiloxano a ser misturado com o catalisador Indurent LAB, caracterizado por boa 
dureza final (80 Shore A), alta estabilidade dimensional, reprodução superior de detalhes e resistência à 
deformação.

Indurent LAB - catalisador para silicones de condensação (Polisiloxanos) desenvolvido apenas para labo-
ratórios dentários.

CAMPOS DE USO

- Máscaras para confecção de próteses provisórias; adição ou substituição de elementos em próteses to-
tais ou estruturas.

- Máscaras de gengiva removíveis.

- Contramolde parcial em frasco para próteses parciais ou totais.

- Reparo de próteses bloqueadoras.

- Chave de registro de mordida para posicionamento no articulador.

- Duplicação de próteses completas e modelos de gesso, sem o uso de materiais isolantes.

- Suporte para processamento de resinas compostas fotopolimerizáveis.

AVISOS E PRECAUÇÕES

- Não é adequado para uso em pacientes odontológicos. Não use em combinação com silicones para 
moldagem.

- Recomendamos o uso de luvas de proteção e roupa de trabalho.

- Não ingerir. Se ingerido, procure orientação médica imediata.

- Durante o processo de mistura, o produto pode liberar vapores com cheiro característico de álcool; evi-
te a inalação.

- Evite o contato direto entre o catalisador e a pele e os olhos. Em caso de contato acidental com os 
olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de contato acidental com a pele, lave 
abundantemente com água e sabão. Se ocorrer irritação, vermelhidão ou outros sinais de hipersensibili-
dade durante o uso de Indurent LAB, pare de usar o produto e consulte um médico.

- Antes de abrir o tubo do catalisador, alise-o com os dedos.

- Na primeira vez que usar o catalisador, elimine todo o excesso de líquido.

- O catalisador é sensível à umidade. Recomendamos que você feche o tubo do catalisador imediata-
mente após a extrusão do material para evitar que o bico fique entupido.

- Use o produto em uma temperatura ambiente de 23 °C/73 °F (temperaturas mais altas reduzem o tem-
po de trabalho, temperaturas mais baixas aumentam o tempo de trabalho).

Doses mais altas de catalisador aumentam a variação dimensional linear do material.
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- Evite o contato com roupas porque o catalisador deixa manchas indeléveis.

- O produto e sua embalagem devem ser descartados de acordo com as regulamentações locais aplicáveis.

 
INSTRUÇÕES PASSO A PASSO

Indurent LAB foi projetado para ser usado apenas em combinação com Zetalabor e Titanium (Zhermack).

Zetalabor em combinação com o catalisador Indurent LAB (Zhermack).

Doses:

- Medir com a colher medidora a quantidade necessária de Zetalabor e espalhar na palma da mão (nota: 
a colher medidora deve ser enchida rente à superfície) (Fig. 1).

- Imprimir no rebordo da colher medidora no material, as medidas utilizadas. Para cada medida realizada, 
espalhe duas tiras de catalisador Zhermack Indurent LAB do mesmo comprimento da colher medidora, 
ou seja, cerca de 4 cm (Fig. 2).

Misturar / usar:

- Misturar com a ponta dos dedos, dobrando o material sobre si mesmo repetidamente, até obter uma 
massa uniformemente colorida e sem estrias por aproximadamente 30 segundos (Fig. 3).

- Começar a modelar a massa conforme necessário. O tempo de trabalho, incluindo a mistura, é de apro-
ximadamente 2 minutos para Zetalabor (Fig. 4).

- A pega leva aproximadamente 6 minutos (Fig. 5).

ARMAZENAGEM E VALIDADE

Todos os produtos têm 3 anos a partir da data de produção se forem armazenados corretamente entre 5 
e 27 °C, ao abrigo da luz solar direta.

Armazene o catalisador Indurent LAB entre 5 e 27 °C em um local seco, longe da luz solar direta.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ZETALABOR

Tempo de mistura 30”

Tempo de trabalho* 2’

Tempo de presa* 6’

Dureza Shore A (1 hora) 80

Deformação de compressão 2%

Recuperação elástica 98%

Reprodução de detalhes 20 μm

Mudança dimensional linear (depois de 24 h) 0,25%

Mudança dimensional linear (7 dias) 0,30%

Proporção de mistura Base: Catalisador 18 g: 0,31 g

* Os tempos são previstos desde o início da mistura a 23 °C/73 °F e a 50% de umidade relativa. Mistura intensiva, altas temperaturas 
e doses excessivas de Indurent LAB aceleram os tempos de polimerização. Baixas temperaturas e doses insuficientes diminuem os 
tempos de polimerização.
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COMPOSIÇÃO

INDURENT LAB: Composto Tinorgânico, Alcoxisilanos, Hidrocarbonetos, Pigmentos, Aroma.

ZETALABOR: Polisiloxanos (Hidroxiterminados), Sílica e Hidrocarbonetos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: As consultas emitidas verbalmente, por escrito ou em forma de de-
monstração da utilização dos nossos produtos baseiam-se no estado atual do trabalho em cirurgia den-
tária e no nosso know-how. Devem ser consideradas informações não vinculativas também em relação a 
quaisquer direitos de terceiros e não isentam o operador profissional de ter de verificar pessoalmente se 
o produto é adequado para a aplicação prevista. A utilização e aplicação por parte do operador profis-
sional ocorrem sem que a empresa possa controlar tais atividades, que, portanto, são da responsabilida-
de do operador profissional. Qualquer responsabilidade por danos está limitada ao valor das mercadorias 
fornecidas pela empresa e utilizadas pelo operador profissional.

APENAS PARA USO PROFISSIONAL


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 


