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4242 Check product availability in your country.

ליטוש מעולה: למשטחים שונים

 יחס עלות תועלת הטוב
ביותר בשוק

ערכת גימור וליטוש לכל החומרים המשקמים
ערכה שלמה לברק מושלם

 מעולה לקווי מתאר, גימור וליטוש של משטחים
שונים

 גמיש: מאפשר ליטוש על משטחים
לא סדירים וזוויתיים

 ללא חלקי מתכת: מונע נזק לקומפוזיט
בזמן ליטוש

זמין ב 4- גרנולציות

Refill: 26 sandpaper disks in granulations: thick and medium with diameters of 8 and/or 12mm and 1 mandrel.
Kit: 56 Diamond Pro sandpaper disks in four granulations: thick, medium, thin and extra fine and 1 mandrel.

דיסקים לגימור וליטוש מקדים

4

Kit: 1 Diamond Excel syringe with 2g, 36 sandpaper disks divided into the granulations: thick, medium and thin, 14 Diamond Flex disks, 1 
mandrel for straight pieces, 1 mandrel for handpiece and tips.

זמינות

זמינות



4343Check product availability in your country.

ליטוש מעולה: למשטחים שונים

 התאמה מהירה:
פרקטיות רבה יותר

 שימוש עם משחת
ליטוש

 גמיש: ניתן להתאמה למשטחים
לא סדירים וזוויתיים

 ערכה: 24 דיסקי לבד גמישים בקוטר של 8 ו 12- מ”מ

 דיסקי לבד גמישים המשמשים להברקת חומרים
משקמים ואמייל דנטלי

ליטוש מעולה למגוון משטחים

 התאמה מהירה
למשטחים שונים

 ערכה: 24 דיסקי לבד גמישים בקוטר של 8 ו 12- מ”מ

לגימור והברקה של כל חומרי השחזור

 שימוש עם משחת
ליטוש

זמינות

זמינות
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4444 Check product availability in your country.

Kit: 1 Diamond ACI syringe with 4g, 1 Diamond ACII syringe with 4g and applicator tips.

ליטוש מקדים: שני סוגי גרגירים

 מיועד לליטוש סופי, מאוד עדין, עם
חצץ דק במיוחד 6 עד 8 מיקרון

טיקסוטרופי: לא זולג, מקל על הטיפול

טיקסוטרופי: לא זולג, מקל על הטיפול

 סט משחות מבוססות תחמוצת אלומיניום לגימור וליטוש ראשוני של
קומפוזיטים  וחומרים משקמים אחרים

מילוי חוזר: מזרק אחד עם 4 גרם וטיפ למוליך

מילוי חוזר: מזרק אחד עם 2 גרם וטיפ למוליך

 ליטוש אוניברסלי: ניתן להשתמש בכל החומרים
המשקמים

משחת ליטוש על בסיס תחמוצת אלומיניום

משחת יהלום לליטוש והברקה

טעם מנטה: תחושה נעימה למטופל

 גרנולציה דקה במיוחד: 2
עד 4 מיקרון

זמינות

זמינות

זמינות


