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PROALLOY 70

dentální nástroje a materiál

AMALGAMOVÉ KAPSLE S VYSOKÝM OBSAHEM STŘÍBRA 70%
PROALLOY-70 je dentální slitina stříbra, bohatá na stříbro (70%),
bez korozního gama - 2 fáze (γ-2) (Sn8Hg) a neobsahuje zinek.
Vyznačuje se vysokou odolností proti korozi a proto snižuje riziko
marginální zlomeniny
PROALLOY je jednosložková slitina stříbra, která zaručuje, že každá
jednotlivá částice, je slitina s přesně stejným složením. Skládá se z
drobných a ultra jemných částic, a ve spojení s rtutí, tím vytváří překvapivě
hladkou pastu. Jeho excelentní manipulační vlastnosti a odolnost vůči korozi,
začlenila tento amalgám, mezi nejlepší amalgámové materiály na světovém dentálním trhu.

BALENÍ:
Velikost č.1-žlutá kapsle, 50ks plastová dóza
Velikost č.2-oranžová kapsle, 50ks plastová dóza

BONASIL A+
HEAVY BODY
BALENÍ:

2 x 360ml

VÝHODY:
- vysoká odolnost proti korozi
- výborná leštitelnost povrchu
- vysoká odolnost proti opotřebení
- výborný okrajový uzávěr
.

1499,- vč.DPH/balení
NOVÁ CENA: 1199,- vč.DPH

Původní cena VEL.1

1899,- vč.DPH/balení
NOVÁ CENA: 1599,- vč.DPH

Původní cena VEL.2

Adiční hydrofilní vinylpolysiloxanové otiskovací hmoty
pro strojové míchaní.
+ Mono je středně viskózní vinyl polysiloxanový (VPS)
MONOFÁZE Bonasil
otiskovací materiál vhodný pro jednodobý monofázový otisk. Jeho vysoká
elasticita a hydrofilní vlastnosti zajišťují maximální přesnost zobrazení..

BALENÍ:

2 x 360ml

Bonasil + Heavy je vysoce viskózní vinyl polysiloxanový (VPS)
základní otiskovací materiál, který se používá v kombinaci s Light body
a Medium body materiály.

Výhody:
Maximální přesnost v reprodukci detailu
Vysoká pevnost v tahu
Vynikající elasticita materiálu
Možnost použití ihned po desinfekci

3990,- vč.DPH/balení
NOVÁ CENA: 2999,- vč.DPH

Původní cena

BONASIL A+PUTTY

Adiční hydrofilní vinylpolysiloxanové otiskovací hmoty

Základní otiskovací hmota
Vysoce hydrofilní
Tixotropní

Technická data

Barva materiálu oranžová
Poměr míchání 1:1
NELEPÍ
Výhody:

BALENÍ:
Balení 2x400g a míchací lžíce

Výborná objemová stabilita, dobrá pevnost v tahu

Pro všechny metody otiskování

Dokonalá reprodukce v detailech

Žádná deformace otisku

Použití pro inlay, onlay, singl korunky a můstky

Krátký čas použití v ústech
Bez bublin

1549,- vč.DPH/balení
NOVÁ CENA: 1199,- vč.DPH

Původní cena

