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Diaspacer csonklakk
Alkalmazási terület:
A csonklakkok távtartóként szolgálnak a koronák és hidak rögzítőanyagai számára. A DIASWISS ehhez
különböző színű és keménységű termékeket kínál, amelyek közül a kezelőorvos választhat aszerint, hogy a
cementet/ragasztóanyagot milyen konzisztenciájúra szokta elkészíteni.
Az alkalmazás módja:
Használat előtt addig kell rázni, amíg az üvegben egyenletes színárnyalat nem látható. A lecsavarható
kupakba rögzített ecsettel egyenletes, vékony rétegben kell felvinni. Alapozásként / a csonk
keményítésére a Diaspacer színtelen típusának alkalmazása javasolt, amely stabilan kötődik az következő
alkalmazandó réteghez.
A gipsz keményítők gyakran nem kompatibilitsek a csonklakkokkal. Ezt a réteget javasolt a preparációs
vonalon túl is felvinni, hogy a mechanikai behatások ellen védelmet nyújtson. Az első réteg száradása után
történik a tulajdonképpeni színes csonklakk felvitele. Törekedni kell úgy felvinni az anyagot, hogy a felvitt
réteg egyenletes fedést biztosítson, és a preparáció vonalától körben körülbelül 1 mm-re végződjön.
Amennyiben a lakk túlságosan viszkózus, vagy túl hosszú a száradási ideje, a Diaspacer ezen jellemzői a
hozzá tartozó
hígítóval valamelyest módosíthatók.
Felviteli vastagság
Átlátszó
Kék
Piros
Ezüst
Arany

3-5 µm
4-6 µm
8-12 µm
12-14 µm
14-16 µm

A száradási idő körülbelül 30 másodperc. A száradási idő leteltével további rétegek vihetők fel. A
viszkozitás a termékhez tartozó hígítóval szabályozható.
Óvintézkedések:
Kézvédelem:

PVC-ből készült védőkesztyűt kell viselni. Az anyaggal való hosszasabb vagy
ismételt érintkezés esetén: a készítménnyel érintkező bőrfelületekre védőkrémet
kell felkenni.

Szemvédelem:

Az oldószer fröccsenésének lehetősége miatt védőszemüveget kell viselni.

Testvédelem:

Természetes (például pamut) vagy hőálló szintetikus szálból készült antisztatikus
ruházat viselése javasolt. A készítmény bőrre kerülése esetén az érintett
bőrfelületet alaposan meg kell tisztítani.

Jellemzők:
Vízgőzzel és izolációs anyaggal szemben ellenálló.
Egyenletesen fed, karcmentes és izoláló tulajdonságú.
Tárolás:
Legfeljebb 30°C-os egyenletes hőmérsékleten tárolandó.
A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírásokat be kell tartani.
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