
TRUK Tender Rock set distančních laků na pahýly:
Dentinová barva (UD1, UD2,UD3, UD4) 4 x 20 ml
Bílý lak + ředidlo 20 ml + 20 ml

TRK Tender Rock kompletní set:
Distanční laky v dentinových barvách 
(UD1, UD2, UD3, UD4) 4 x 20 ml
Dist. lak bílý + distanční ředidlo 20 ml + 20 ml
Zvýrazňovač bodů dotyků + separační tekutina 30 ml + 30 ml
DUR vytvrzovač povrchů sádry + ředidlo 30 ml + 30 ml
Tender Rock sádra 100 g
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MICERIUM S.p.A.

Via Marconi, 83
16030 Avegno (GE) - Italy
Tel. +39 0185 7887.880   
Fax +39 0185 7887.970
www.micerium.it
email: hfo@micerium.it

>> Tender Rock sádra >> distanční lak
n a  p a h ý l y  v d e n t i n o v ý c h  b a r v á c h  
>> vytvrzovač povrchů sádry a separační
tekutina >> zvýrazňovač bodů dotyků
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1.  BÍLÁ SÁDRA
Syntetická extra tvrdá sádra IV třídy. Perfektně repro-
dukuje morfologické detaily zubní textury. Ideální pro
nepřímou techniku práce s kompozity, neboť výtečně
kontrastuje s chromatickými barvami rekonstrukce.
Rychle tvrdne (9 minut). Baleno v sáčcích po 100 g.

2. SEPARAČNÍ TEKUTINA
Samotuhnoucí tekutina, po nanesení pružná. Chrání
sádrový pahýl od vody a oděru během práce s modelem.
Oblasti potřené tekutinou jsou velmi efektivně chráněny
před opískováním. Nástroje potřené tekutinou jsou odol-
né kyselinám a louhům. Ideální pro pryskyřičné povrchy.
Ochranný film se beze zbytku a snadno odstraní. 

3. DUR VYTVRZOVAČ
Tender Rock Dur je vytvrzovač sádry a zároveň
pečetidlo, opracovaná plocha nenabývá na objemu.
Zpěvňuje okraje preparace přičemž zvyšuje jejich
mechanickou odolnost. Povrch zůstává čistý a
voděodolný. Použití vhodné také při výrobě metalok-
eramických korunek s keramickým schůdkem (margin
technika). Ředidlo je k dispozici samostatně.

4. DISTANČNÍ LAK V
DENTINOVÝCH BARVÁCH
Distanční lak na pahýly v dentinových barvách vhod-
ný pro všechny rekonstrukce z keramiky a kompozita.
Zabarvení těchto laků reprodukují odstíny přirozeného
zubu a kompozitního cementu Ena Cem HF: UD1(A1),
UD2(A2), UD3(A3), UD4(A4). Na hladkém povrchu
vytváří souvislé vrstvy o tlouštce 8 – 10 mikronů na
každou aplikaci: střídavě nanášet vrstvu barvy dentinu
a vrstvu bílého laku. Před aplikací vždy použijte Ten-
der Rock DUR vytvrzovač sádry a pečetidlo.

5 .  ZVÝRAZŇOVAČ
BODŮ DOTYKU

Contact-Blue je výtečný zvýrazňovač předčasných
bodů dotyků u rekonstrukcí ze zlata a u protetických
náhrad. Výrazná úspora času při adaptaci korunek,
můstků atd. Nanáší se jemně štětečkem na požadovaná
místa, což přináší značné výhody oproti barvám ve
spreji, které často zasáhnou nechtěnou oblast. Snadno
se smyje vodou. Ředidlo je k dispozici samostatně.
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