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Elite Transparent 1:1 (50 ml)

Instrução para uso com - D2 dispensador

DESCRIÇÃO

Silicone de adição transparente (polivinilsiloxano) com viscosidade média e alta dureza final (72 Shore A).

USO

Confecção de máscaras transparentes para moldagem de resinas fotopolimerizáveis.

VANTAGENS

A passagem da luz através do Elite Transparent permite a fotopolimerização em profundidade completa 
das resinas compostas. Se os materiais fotopolimerizáveis endurecem na ausência de oxigênio, a camada 
de dispersão não é criada na superfície. Isso resulta em um aumento da resistência mecânica e estabilidade 
da cor, bem como um polimento mais fácil da prótese. Os tempos de trabalho são menores e a precisão da 
moldagem é garantida pela fluidez inicial e pela alta dureza final.

PREPARAÇÃO DO DISPOSITIVO:

Monte o dispositivo conforme mostrado nos desenhos (1-2). Aviso: Antes de colocar a ponteira de mistura, 
certifique-se de que os dois componentes (base e catalisador) escoem uniformemente, aplicando uma leve 
pressão na alavanca do dosador e extrudando uma pequena quantidade de material, que deve ser remo-
vido (3). Em seguida, insira a ponta de mistura (4).
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AVISOS

Antes de prosseguir com o uso de Elite Transparent, certifique-se de que as superfícies de contato estejam 
limpas, secas e sem graxas. Os silicones de adição contêm um catalisador de platina que pode ser facil-
mente inibido, evitando que o produto endureça. De acordo com a técnica adotada, o uso de Elite Trans-
parent com silicones de laboratório (por exemplo, Platinum –Zhermack), precisará de um separador para 
evitar a adesão entre esses dois materiais.

MÉTODO DE USO

Extrude Elite Transparent deixando a ponta da ponteira imersa no material para evitar bolhas de ar. Apli-
que pressão constante no dispensador e distribua uniformemente. A uma temperatura de 23 °C, o tempo 
de trabalho é 1’30” e o endurecimento ocorre após 15’. A impressão pode então ser removida com cuidado 
e as fases subsequentes podem ser executadas sem o risco de empenamento.

DADOS TÉCNICOS

Tempo de trabalho* (min./seg.) 1’30”

Tempo de presa* (min./seg.) 15’

Dureza Shore A após 1h ≥ 72

Variação em dimensão linear (%) 0.185

Resistência à tensão (N/mm²) ≥ 6.5 (943 PSI)

Resistência à ruptura (N/mm) ≥ 4

*Os tempos mencionados devem ser previstos desde o início da mistura a 23°C. As temperaturas mais altas reduzem os tempos, as 
temperaturas mais baixas os aumentam.

COMPOSIÇÃO

Polivinilsiloxano, Metilhidrogeniosiloxano, Complexo Organoplatínico e Sílica.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Os serviços de consultoria na utilização dos nossos produtos, prestados 
sob qualquer forma, seja verbal, escrita ou através de demonstrações, baseiam-se no estado da odonto-
logia e no nosso know-how. Devem ser considerados informações não vinculativas, inclusive em relação 
a possíveis reclamações de terceiros, e não exoneram o usuário de verificar pessoalmente se o produto é 
adequado para o uso planejado. O uso e a aplicação por parte do usuário ocorrem sob nenhum controle 
possível da Empresa e, portanto, estão sob a responsabilidade do usuário. A possível responsabilidade por 
danos está limitada ao valor dos bens fornecidos pela Empresa e utilizados pelo usuário.

SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO
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