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Instruções de uso » Silano Primer MegaBond «

Interações

Silano Primer MegaBond é um agente de ligação de silano de dois
componentes que produz um vínculo químico entre cerâmica de
dissilicato ou posts compostos reforçados com fibra de vidro e
composto de cimentação à base de metacrilato.

Evitar o contato com materiais que contenham eugenol.

Indicação
Produzir uma ligação química de cerâmicas de dissilicato de lítio,
fresadas e cristalizadas ou injetadas, e posts compostos reforçados
com fibra de vidro e composto de cimentação à base de metacrilato.

Uso recomendado
1.

2.

Depois de realizar a prova da restauração de cerâmica de dissilicato, limpar a restauração e depois condicionar com ácido
fluorídrico. Aderir às instruções de uso do ácido fluorídrico. Os
post compostos reforçados com fibra de vidro não devem ser
condicionados, mas devem ser limpos com um solvente (por
exemplo, acetona ou etanol).
Dependendo da área de superfície, colocar cerca de 1 a 2
gotas de ativador e silano na proporção de 1:1 na paleta de
mistura e misturar por aproximadamente 15s. Utilizar imediatamente após a mistura.

3.

Aplicar a mistura de silano finamente na superfície preparada,
usando um pincel imediatamente após a mistura, e permitir
reagir por aproximadamente 10s.

4.

Secar com ar livre de óleo e sem água.

5.

Ajustar a restauração de cerâmica ou o post reforçado com
fibra de vidro. Aderir às instruções de uso do compósito de
cimentação (por exemplo cimento composto para cimentação
Megalink).

Contraindicações
Aplicação de Silano Primer MegaBond é contraindicado, se houver
uma alergia conhecida a um dos componentes do material.

Efeitos colaterais
Náo há conhecimento de efeitos colaterais até à data. Em casos
singulares, a hipersensibilidade aos componentes do material não
pode ser excluída.

Composição
Silano, água destilada, etanol, aditivos.

Armazenagem
Armazenar em local seco a 4 - 25 °C (29.2 - 77 °F). Não usar após
a data de validade.
Tamanhos de produtos disponíveis
Silano Primer Megabond
REF 07-503 1 frasco com 3 ml de silano
1 frasco de ativador com 3 ml
Manter afastado das crianças. Apenas para uso dentário.

Observação
•

Não aplicar Silano Primer MegaBond em superfícies dentarias
ou esmaltes expostas.

•

Evitar o contato da pele com o líquido. Em caso de contato
acidental, lavar com água e sabão. Em contato com os olhos,
enxaguar imediatamente com muita água e consultar um
médico.

•

Segurar os frascos verticalmente para dispensar o material.

•

Para evitar a contaminação cruzada do material, assegurar de
que as tampas não se misturem. As tampas são codificadas
por cores para uma orientação mais fácil (silano vermelho,
branco ativador).
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