
Megaseal

Indicações de uso

O Verniz Odontológico Megaseal é um verniz utilizado em resinas 
acrílicas de próteses totais e parciais, indicado para vedar eventuais 
porosidades e também para dar o brilho desejado ao material. Essa 
vedação estabiliza a superfície, é resistente à abrasão e proporciona 
alto brilho. Para ser ativado, MegaSeal necessita de um equipamen-
to fotopolimerizável que é registrado e adquirido separadamente e 
deve ser aplicado em camadas finas e uniformes, através de um 
pincel. Megaseal é comercializado em frascos de vidro com a tam-
pa plástica de polipropileno, disponível nas apresentações de 20 ou 
30ml.

Vantagens do selamento

• Brilho eficiente em resina foto;
• Possibilita brilho em locais de difícil acesso, como espaços inter-
dentais;
• Veda microporos existentes na resina, evitando assim, acúmulos de 
placas bacterianas e facilitando na profilaxia da prótese, apresentan-
do maior resistência aos materiais de limpeza, deixando a superfície 
lisa e brilhante;
• Selamento de alto brilho sem polimento oneroso manual, superfície 
totalmente seca após a polimerização;
• Sela prótese total, moldeiras individuais e aparelhos ortodônticos.
• Brilho da superfície e aumento da dureza.

Modo de usar

• Aplicar suavemente uma fina camada uniforme utilizando um pincel 
macio em sentido único evitando bolhas.
• Deixar agir por 20 segundos antes de polimerizar.
• Em aparelhos de lâmpada Uva e Halógenas, polimerizar por 5 min.
• Aparelhos de lâmpadas Strobo como UNIX-S  e POWER LUX, po-
limerizar por 180 segundos.

Armazenamento e transporte

O produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e 
seco. Não armazenar em temperaturas acima de 25ºC.

Advertências e precauções

Megaseal contém metilmetacrilato. Este líquido é inflamável. Manter 
longe do fogo ou calor. Não inalar e não entrar em contato com a pele 
ou olhos. Fechar o recipiente imediatamente após o uso para evitar 
mudança em sua consistência.

Contraindicações

O produto é contraindicado para pacientes alérgicos ao metilmeta-
crilato.

Produto NÃO ESTÉRIL. PROIBIDO REPROCESSAR.
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