
                                  

FEGURA-SIL
Υδρόφιλες, δύο μερών βινυλοπολυσιλοξάνες για όλα τα ντουμπλαρίσματα

Οι  σιλικόνες  FEGURA-SIL,  είναι  υδρόφιλες,  δύο μερών, ειδικά σχεδιασμένες για όλα τα
ντουμπλαρίσματα στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Ωστόσο είναι κατάλληλες και για άλλες
εφαρμογές και υλικά.
Οι  σιλικόνες  FEGURA-SIL είναι  λεπτόρρευστες,   με  εξαιρετικές  μηχανικές  ιδιότητες
(εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα). Οι σιλικόνες FEGURA-SIL είναι δύο συστατικών που
αναμιγνύονται  σε  αναλογία  1:1.  Χάρη  στο  διαφορετικό  χρώμα  των  δύο  συστατικών,
μπορεί να γίνει εύκολος έλεγχος της σωστής ανάμιξης, μέσω της αλλαγής του χρώματος
π.χ.  FEGURA-SIL (HYDRO SPECIAL):  κίτρινο  (Α)  +  μπλε  (Β)    πράσινες  φόρμες
σιλικόνης!
Η  πολύ  καλή  ρευστότητα  τους  και  η  ειδική  σύνθεση  τους,  εγγυούνται  την  τέλεια
αναπαραγωγή μικρών λεπτομερειών  μέχρι και 10-6 m (!). Προετοιμασία της σιλικόνης πριν
την επένδυση με γύψο ή πυρόχωμα για καλύτερη ροή δεν είναι απαραίτητο, λόγω της
υδρόφιλης επιφάνειας που επιτρέπει άριστη ρευστότητα.
 
Οι σιλικόνες FEGURA-SIL προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα:

  λεπτόρρευστες
  οπτικός έλεγχος της σωστής ανάμιξης των δύο συστατικών
  «υδρόφιλη»  επιφάνεια,  που  εγγυάται  καλή  ροή  της  γύψου  ή  του
πυροχώματος
  σταθερότητα στις διαστάσεις και μετά το ξεμουφλάρισμα
  υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό
  υψηλή ανθεκτικότητα
  αποτύπωση όλων των λεπτομερειών
  εφαρμόζει απόλυτα
  πολύ χαμηλή συρρίκνωση (0,1%)

Συσκευασία πώλησης:

FEGURA-SIL TRANSLUCENT 1:1 (SHORE A: 13 - 14)
1 kg μπουκάλι Α/Β αριθμός παραγγελίας: 4060
6 kg μπουκάλι Α/Β αριθμός παραγγελίας: 4062

FEGURA-SIL AD SPECIAL 1:1 (SHORE A: 20 - 22)  
1kg μπουκάλι Α/Β αριθμός παραγγελίας: 2022
6 kg μπιτόνι Α/Β αριθμός παραγγελίας: 2024
25 kg μπιτόνι Α/Β αριθμός παραγγελίας: 2025



                                  

FEGURA-SIL TRANSLUCENT FEGURA-SIL

 AD SPECIAL

Χρήση
στεφάνες, γέφυρες, inlay,

σκελετοί μ.ο. 
σκελετοί μερικών
οδοντοστοιχιών

Συστατικά πήξης
πρόσθεση δύο μερών πρόσθεση δύο

μερών

Αναλογία ανάμιξης: A/B 1:1 1:1

Χρώμα συστατικών A/B διαφανές / μοβ άσπρο / μπλε

Χρώμα φόρμας σιλικόνης ροζ μπλε

Χρόνος ανάμιξης
με το χέρι / σε κενό

[δευτερόλεπτα]
60 60

Χρόνος επεξεργασίας*
[λεπτά ± δευτερόλεπτα]

5:30 ± 30 5:30 ± 30

Shore A - σκληρότητα
(35 λεπτά*)

13 18

Shore - τελική σκληρότητα
(24 ώρες)

14 22

Ειδικά χαρακτηριστικά Υδρόφιλη επιφάνεια -

Viscosity [mPa•s]
Brookfield

4500 ± 500 2500 ± 500

* Ισχύουν για 22 (1) °C. Υψηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν τον χρόνο επεξεργασίας, θερμοκρασίες κάτω από 22°C επιταχύνουν
την πήξη της σιλικόνης.


