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Modele dzielone

1

Master-Pin System
Specjalnie ukształtowane piny z koszulkami i funkcją 
miękkiej retencji są gwarantem włąściwego połączenia 
łuku zębowego z podstawą modelu.
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Łuk zębowy
Zalewanie wycisków gipsem Exakto-Rock S 
przygotowanym w mieszadle ecovac jest gwarantem 
najwyższej precyzji przeniesienia sytuacji z jamy ustnej
do laboratorium.

Segmentowanie
Klasyka wśród klasyków - tarcze do cięcia łuków 
gipsowych bredentu. Geometria cięcia i trwałość
to cechy tych dysków.

System modeli
Split-Cast ułatwia komfortowe montowanie modeli 
w artykulatorach. Gips na podstawy Fluid-Rock 
pewnie � ksuje piny w modelu.

Lakier dystansyjny
bredent oferuje lakiery samoschnące 
i światłoutwardzalne  o de� niowanych 
grubościach warstwy i kontrastowych 
barwach dla większej precyzji pracy.

Opracowywanie 
Specjalne ząbkowanie ostrzy frezów umożliwia 
precyzyjne i gładkie opracowanie kikutów 
gipsowych. 

Polecane materiały:

Mieszadło próżniowe ecovac str 16
Exakto-Rock S str 17
Master-Pin Radix-S piny do modeli str 18
Master-Pin Radix-K piny do modeli str 19
Master-Sep str 19
Pinarka Master mpb 1 str 20
Master-Pin system pinów str 22
Master-Split podstawki do modeli str 25
Fluid-Rock str 28
Arti-Rock str 28
Strzykawka termiczna  str 29
Nóż do gipsu str 29
Dentaclean płyn do usuwania gipsu Speed str 29
Gi� ex-TR i TR Master x-tray str 30
Frezy utwardzone do gipsu str 31
Liteboc UV str 31
Blokowanie podcieni str 31
Lakiery światłoutwardzalne str 32
Lakiery światłoutwardzalne opak str 32
diephos dentina str 33
Lakiery samoschnące str 33
Płyn do utwardzania i wygładzania gipsu str 34

Właściwy dobór kompatybilnych ze sobą dedyko-
wanych materiałów służących do wykonywania 
modeli dzielonych jest podstawą ich dokładności.
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Mieszadło próżniowe ecovacMieszadło próżniowe ecovac

ecovac pojemniki do mieszania
Gładkie wewnętrzne ścianki pojemników ze stali szlachetnej 
nie zarysowują się tworząc potencjalne retencje dla mas i gipsów, 
co zabezpiecza przed osadzaniem się na nich warstwy materiału, 
który nie zostałby właściwie wymieszany. Stożkowy kształt pojemników 
powoduje, że materiał spływa zawsze do centrum pojemnika, 
co pozwala na prawidłowe wymieszanie każdej jego części. 

pojemnik  50 ccm pojemnik  50 ccm pojemnik REF 140 0B94 5
pojemnik  250 ccm pojemnik  250 ccm pojemnik REF 140 0B94 0
pojemnik  750 ccm pojemnik  750 ccm pojemnik REF 140 0B94 2
pojemnik  1000 ccm pojemnik  1000 ccm pojemnik REF 140 0B94 3

ecovac
Jedno z najbardziej zaawansowanych techno-
logicznie mieszadeł próżniowych na świecie 
o ergonomicznym designie, mocnej pompie 
próżniowej o dwóch stopniach vakum: 
(15 mbar, 200 mbar).
Również czas i kierunek mieszania można 
stopniowo regulować w zależności 
od potrzeb mieszanego materiału. 

ecovac (230 V)                  REF 140 0093 0

(bez pojemnika i statywu)
1 przewód elektryczny
1 � ltr zapasowy
1 szablon do mocowania na ścianie
4 śruby i dyble do mocowania

Produkty dodatkowe:

Statyw; 1 szt.             REF 210 0045 0

ecovac spirale „Wendlera“
Spirale mieszają nie tylko tradycyjnie poziomo, ale również pionowo. 
Mieszanie pionowe polega na tym, że w centrum pojemnika materiał 
jest zaciągany do góry, następnie po stożkowych ściankach spływa 
w dół. Dystans 1mm pomiędzy spiralami, a ściankami pojemników, 
gwarantuje, że pomiędzy nimi nie będzie warstwy żle wymieszanego 
gipsu, czy masy osłaniającej. Połączenie dwóch sposobów mieszania, 
oraz weliminowanie warstwy żle wymieszanego materiału, który 
normalnie osadza się na dnie i ściankach plastikowych pojemników 
stanowi nową jakość i jest gwarantem sukcesów w precyzyjnym 
wykonywaniu modeli i odlewów. 

ecovac spirale „Wendlera“ 50 ccm  REF 140 0R94 5
ecovac spirale „Wendlera“  250 ccm REF 140 0R94 0
ecovac spirale „Wendlera“ 750 ccm REF 140 0R94 2
ecovac spirale „Wendlera“  1000 ccm REF 140 0R94 3

pojemnik D
(do mieszadła Degussy), 
425 ml

REF 140 0B94 4

Modele dzielone
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Exakto-Rock S

Ekspansja 0,08 % po 2 godz. to mistrzowski wynik. Gips stanowiący 
odpowiedż na potrzeby laboratoriów pracujących w CAD/CAM:
• wolny od formaldehydów 
• tylko syntetyczne składniki gwarantują pełną powtarzalność jakości 
• znakomita zapływalność na masach wyciskowych
• dzięki specjalnym pigmentom idealny do pracy w CAD

Kolory brązowy, beżowy
Proporcje mieszania 100 g / 20 ml 
 wody destylowanej
Nasiąkanie 20 sek.
Mieszanie ręczne 20 sek.
Mieszanie w próżni 40-60 sek.
Czas pracy przy 23°C 5-6 min.
Czas wiązania ok. 10 min.
Uwalnianie po 45 min.
Odporność na zgniatanie po 1 h > 60 MPa
Odpornośc na zgniatanie po 24 h 85 MPa
Twardość po 1 h (Brinell) 200 MPa
Twardość po 24 h (Brinell) 280 MPa
Ekspansja liniowa po 2 h < 0,08 %

(brak dalszej 
 ekspansji)

Dane techniczne gipsu Exakto-Rock S:

Kolor beżowy:
  1 x 2 kg    REF 570 0SE5 2
  5 x 2 kg    REF 570 0SE5 1
10 x 2 kg    REF 570 0SE5 0

Kolor brązowy:
  1 x 2 kg    REF 570 0SB5 2
  5 x 2 kg    REF 570 0SB5 1
10 x 2 kg    REF 570 0SB5 0

Konsystencja gipsu 
Exakto-Rock S utrzy-
muje dobrą stabilność 
na łyżce i właściwy 
sposób zapływania na 
wibratorze. Praca jest 
łatwa i czysta.

Właściwie dobrany 
czas wiązania gipsu 
umożliwia odlanie kilku 
wycisków z jednego 
mieszania. 

Bardzo mała ekspan-
sja gipsu (< 0,08 %) 
umożliwia wykonanie 
modeli o identycznych 
parametrach, jak pole 
protetyczne pacjenta. 
To gwarantuje idealne 
dopasowanie protez.

Gips daje się dobrze 
rozcinać piłkami 
i tarczami, 
a obrabiać frezami.

Podczas preparowania 
przyszyjkowego gips 
nie odłupuje się, co 
umożliwia wykonanie 
koron o właściwej 
szczelności.

21 3

4 5

Mieszanie w mieszadle ecovac: 
vacum: 1, predkość mieszania: 390 obr/min

Produkty dodatkowe:

KoEx-miernik
1 szt. inkl. 
2 kontenery
REF 110 0148 0

Modele dzielone

Dalsze informacje na str. 45

Super twardy gips IV klasy o wysokiej tiksotro� i i nadzwyczajnej zapływalności.

Idealne odzwiercie-
dlenie w skanerze 
gwarantuje właściwą 
precyzję danych, a 
ekspansja  gwarantuje 
ich utrzymanie. 

Gips S

Gips A

Gips F

Gips W

Gips P

Exakto-
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Master-Pin Radix-S piny do modeliMaster-Pin Radix-S piny do modeli

Piny wykonane są ze specjalnego tworzywa 
high-tech o najwyższej stabilności, 
co gwarantuje ich skuteczność.

Master-Pin Radix-S 
łatwo � ksują się w 
wycisku i modelu.

Przed zalaniem 
podstawy łuk gipsowy 
i trzony pinów należy 
zaizolować. 

Master-Pin Radix-S
1000 szt.
REF 360 0123 1

Radix-S 
kółka retencyjne
1000 szt.
REF 310 0011 1

Kształt korzenia 
zęba dla dobrej 
stabilizacji

doskonale utrzy-
muje i stabilizuje 
pin w wycisku.

Podwójny trzon w 
przekroju ma kształt 
ósemki

Ostre ostrze w kształcie harpuna,

Mała głowka w 
kształcie kikuta, 
idealna również
przy zębach
dolnych,
przednich

Gładka 
powierzchnia 
tworzywa dla 
właściwego tar-
cia w gipsowej 
podstawie

Ekstremalnie 
stabilne
tworzywo 
sztuczne

1 2

Modele dzielone

Pin z tworzywa w kształcie korzenia zęba. 
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Modele dzielone

Master-Pin Radix-K piny do modelMaster-Pin Radix-K piny do model

Dzięki specjalnej formie korzenia zęba stosuje się 
tylko jeden pin na kikut gipsowy.

Master-Pin Radix-K
1000 szt.
REF 360 0123 2

Wiertło
Ø 2,0 mm
3 mm wrzeciono
REF 360 0123 3

Zwiększona powier-
zchnia klejenia zapew-
nia lepszą stabilizację 
niż przy pinie meta-
lowym, zapobiegając   
ewentualnej rotacji.  

Trzon pinu w kształcie 
korzenia zęba zapewnia 
właściwą retencję, 
stabilizację i prowa-
dzenie w gipsowej 
podstawie modelu.

Możliwe jest 
również stosowanie 
pinów Radix-K jako 
niewklejanych pinów 
prowadzących.

Zestaw: 

Trzon w kształcie korze-
nia zęba, dla optymalnej 
stabilitacji i retencji w 
podstawie modelu

Ekonomiczne rozwiązanie

Główka pinu o mie-
wielkiej wysokości i 
tylko 2mm średnicyTylko jedno wier-

cenie i jeden pin 
na kikut

Powierzchnia klejenia 
na połączeniu pin – łuk 
zębowy

Superstabilne, 
ekstremalnie wytrzymałe 
tworzywo sztuczne

 250 Master-Pin Radix-K
 1 wiertło           

REF 360 0123 4

2

3

Master-Sep
izolator do modeli 
dzielonych
200 ml
REF 520 0029 0

Łatwe i bezpieczne oddzielanie łuków zębowych 
od podstaw modeli.

Master-SepMaster-Sep

Master-Sep dzięki 
swojej formule izoluje i 
wygładza powierzchnię 
gipsu.

 Precyzyjny, podwójny pin z tworzywa sztucznego.

Specjalnie opracowany dla modeli składanych 
izolator gips-gips  
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Modele dzielone

Pinarka Master mpb 1Pinarka Master mpb 1

1 bezpiecznik
1 Master-Pin Diatit  
   wiertło 
   standartowe/zielone

Idealna dokładność wierceń jest podstawowym 
czynnikiem przy prowadzeniu pinów w podsta-
wie modeli. 

Produkty dodatkowe:

Podstawa skośna
15° / drewno 
szlachetne
REF 210 0044 0

Precyzyjna, 
niezawodna
mechanika

Regulowany
znacznik 
laserowy

Zdejmowana  Zdejmowana  
kuweta na gips

Wysokoobrotowy,
niezawodny silnik
dużej mocy 

Podstawa skośna
z 15° regulacją
z drewna

Szybka,                   
wymiana                     
wiertła

Precyzyjny
stolik

Mocna, odlewana
obudowa

1 klucz 
1 kuweta do gipsu
1 oś 
1 kabel sieciowy

Pinarka Master   REF 140 0092 0
(bez 15° podstawy)        

Master-Pin wiertło Diatitowe
standardowe/zielone
REF 360 0119 2

Master-Pin wiertło Diatitowe specjalne/żółte
REF 360 0119 3

Jeśli główki pinów ciężko wchodzą w łuk gipsowy należy użyć wiertła 
żółtego, które jest o 0,01 mm szersze od standardowego zielonego.

Master-Pin wiertło Diatitowe specjalne/czerwone
REF 360 0119 4

Jeżeli główki pinów zbyt luźno wchodzą w łuk gipsowy należy użyć 
wiertła czerwonego, które jest o 0,01 mm węższe od standarowego 
zielonego. 

Wiertło
Master-Pin, Radix-K
Ø 2,0 mm
3 mm wrzeciono
REF 360 0123 3

Łatwa regulacja
głębokości wierce-
nia

Silny i precyzyjny motor gwarantuje długotrwałą 
żywotność oraz najwyższą jakość wiercenia.
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Modele  dzielone

654

7 8 9

1110 Powstały pył gipsowy 
zostaje automatycznie 
odtransportowany 
i zmagazynowany w 
specjalnej plastikowej 
kuwecie.

Kuweta z gipsem zosta-
je zdjęta i opróżniona, 
a mechanizmy pinarki 
pozostają czyste. 

Fachowy mechanizm 
trzymania wiertła dla 
najwyższej precyzji 
wierceń.

Wymianę wiertła wy-
konuje się od zewnątrz, 
bez konieczności 
otwierania urządzenia.

Dokładny kąt 90° zawar-
ty pomiędzy wiertłem, 
a stolikiem pinarki 
gwarantuje precyzyj-
ne ukierunkowanie 
wierceń.

Mocne trzymanie łuku 
gipsowego stabilizuje 
go dodatkowo podczas 
wchodzenia wiertła 
w gips.

Rowki na pył gipsowy 
eliminują gromadzenie 
się  gipsu pod łukiem, 
co mogłoby zmienić 
jego prostopadłość.

Linie pomocnicze stolika 
pozwalają odpowiednio 
zpozycjonować łuk 
gipsowy na nim, dla 
precyzyjnego wykonania 
planowanych wierceń.

Średnica i ostrość 
punktowego światła 
laserowego może 
być indywidualnie 
regulowana, co pozwala 
precyzyjnie określać 
miejsca wierceń.  

Stabilnie zamocowany 
stolik dopasowany w 
formie i wielkości do 
kształtu łuku zębowego.  

Pinarka Master mpb 1Pinarka Master mpb 1

Pefekcyjny model

Kombinacja pinarki Master, systemów 
Master-Pin, Master-Split i gipsu Exakto-Rock S 
jest właściwą procedurą prowadzącą do 
wykonania modeli dzielonych najwyższej 
jakości, co gwarantuje należyte odzwier-
ciedlenie pola protetycznego.
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Modele dzielone

Master-Pin SystemMaster-Pin System

Główka o długości tylko 4,5 mm eliminuje nadmierną perforację kikuta gipsowego. Spłaszczenie koszulki pozwala 
zredukować ilość miejsca w kikucie, a zarazem w podstawie modelu dzielonego. Miękke tarcie pomiędzy pinem, 
a koszulką dla bezpiecznej i komfortowej pracy. 

Korzyści dla laboratorium

Niewielka głębokość 
wiercenia, tylko 
4,5 mm.
Zaleta: większa 
wytrzymałość łuku 
poprzez niewielkie 
perforacje wierce-
niem w gipsie. 

Wiertło diatitowe 
jest tak skon-
struowane,
że linia grani-
czna wiercenia 
zaznaczona na 
pinie pokrywa się 
idealnie z dolną 
krawędzią wier-
cenia w gipsie.   

Zaokrąglenie i 
zwężenie w dolnej 
cześci pinu ułatwia 
wprowadzenie 
go do wnętrza 
koszulki.

Optymalna 
główka do kleje-
nia, klej zostaje 
równo rozdzielony 
w rowkach reten-
cyjnych.  
Zaleta: pewniejsze 
kotwiczenie w 
kikucie.

Koszulka o 
długości 11,7 
mm umożliwia 
wykonywanie 
niedużych pod-
staw modeli.

Koszulka jest 
dłuższa niż pin. 
Zaleta: łatwe 
zlokalizowanie 
pinu w spodzie 
podstawy 
modelu.

4,
5 
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Powierzchnia 
wprowadzająca wnętrza 
koszulki zapewnia, łatwe, 
szybkie wprowadzanie 
pinu.

Obręcz retencyjna zapewnia 
pewne kotwiczenie w gipsie.

Jednostronne spłaszczenie 
koszulki umożliwia...

...umieszczanie 
dwóch pinów 
nawet w bardzo 
małych kikutach.

Specjalnie zaprojek-
towane wnętrze koszulki 
zapewnia stałą, lekką siłę 
tarcia między
nią a, pinem. 

System pinów do wykonywania perfekcyjnych modeli dzielonych.
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Modele dzielone

Master-Pin SystemMaster-Pin System

Master - pin wiertło diatitowe standardowe/zielone
3 mm śr. * 1,5/2, 1 szt. 
REF 360 0119 2

Master - pin wiertło diatitowe specjalne/żółte
3 mm śr. * 1,5/2, 1 szt.
REF 360 0119 3

Jeżeli Państwa Master-piny zbyt ciasno wchodzą w nawiercone otwory, 
zaleca się użycie specjalnego żółtego wiertła, o średnicy o 0,01 mm 
większej niż standardowe zielone wiertło. Zjawisko to jest uwarunkowane 
sposobem pracy Państwa pinarki.

Master - pin wiertło diatitowe specjalne/czerwone
3 mm śr. * 1,5/2, 1 szt. 
REF 360 0119 4

Jeżeli Państwa Master-piny zbyt lużno wchodzą w nawiercone otwory, 
zaleca się użycie specjalnego czerwonego wiertła, o średnicy 0,01 mm 
mniejszej niż standardowe zielone wiertło. Jest to uwarunkowane 
sposobem pracy Państwa pinarki.

Zestaw:
402-części
200 Master-Pin
200 Master-koszulka
 1 wiertło diatitowe, 
  standardowe, 
  zielone
 1 box

REF 360 0122 6

System będący klasą samą dla siebie. Precyzja i 
zalety, które docenili wiodący technicy dentysty-
czni i lekarze protetycy w wielu krajach.

Master-Pin
1000 szt.
REF 360 P122 5

Master-koszulka
1000 szt.   
REF 360 H122 5

Master-Sep
200 ml
REF 520 0029 0

Na odlany wycisk 
nałożyć folię celofanową, 
uzyskując właściwej 
grubości łuk gipsowy.

Dla dobrych rezul-
tatów gips i wodę 
destylowaną należy 
precyzyjnie odmierzać..

Łuk delikatnie okroić i  
przeszlifować okrawarką 
do gipsu.

1 2

Zestaw:
2000-części
1000 Master-Pin
1000 Master-koszulka

REF 360 0122 5

Master-Pin System to precyzja i komfort pracy 
na codzień w każdym laboratorium. 
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Modele dzielone

Master-Pin SystemMaster-Pin System

Odpowiednia wysokość 
łuku gipsowego jest 
bardzo ważna.

Okrojone powierzchnie 
można uszlachetnić 
miałkim papierem 
ściernym.

            żle

    dobrze

W pinarce wykonuje 
sie precyzyjne otwory 
wiertłami Master-Pin .

Frezem do gipsu H263 
SH 60 opracowuje sie 
lekko stożkowo (6°) 
suchy odlew gipsowy.

Wykonanie wierceń- po 2 na kikut:
1. wiercenie - środek bruzdy 
2. wiercenie ok. 3 mm 
dojęzykowo

Prawidłowe pozycje 
wierceń gipsowym w 
łuku zębowym.

Czerwonym ołówkiem 
zaznaczyć górną 
krawędż stożkowo 
obciętego modelu.

Wklejanie pinów w 
precyzyjnie nawiercone 
otwory.

Wklejanie pinów w 
precyzyjnie nawiercone 
otwory.

Zarówno spód łuku, boki, 
jak i piny należy zaizolo-
wać izolatorem 
Master-Sep.

Dzięki spłaszczeniom 
koszulki nożna zakładać 
nawet na bardzo blisko 
położone piny.

Koszulki nałożyć na piny 
i docisnąć je do gipsu.

Koszulka jest dłuższa od 
trzonu pina o ok. 0,5 mm, 
dzięki czemu zawsze 
uzyskamy równy poziom 
łuku w podstawie, nieza-
leżnie od tego jak głęboko 
nawiercono i wklejono 
poszczególne piny. 

Do odlewania podstawy 
zaleca się stosować  
foremki Master-Split 
System.

Łuk gipsowy poizolować 
i ustawić w foremce.

Po związaniu gipsową 
podstawę wypchnąć 
kciukami od spodu 
foremki. 

Gips na podstawy zalać 
do 1mm poniżej górnej 
krawędzi łuku (za-
znaczonej czerwonym 
ołówkiem).

Uwolniona podstawa modelu 
zawiera zintegrowany Split-
Cast, co eliminuje czas pracy 
potrzebny na dodatkową 
integrację modelu ze Split-
Castem artykulatora.

Podstwę modelu można 
okrawać na sucho lub 
mokro,

stosownie do potrzeb.

Jeśli istnieje potrzeba 
indywidualnego 
obcięcia modelu, 
płytkę Split-Castu 
należy na czas 
obcinania zdjąć.

Po obcięciu i rozłożeniu mo-
delu podstawę należy oczyścić 
miękką szczoteczką.

Łuk zostaje rozcięty 
tarczą diamentową 
Gi� ex-TR.

Zielone koszulki  
można łatwo optycznie 
odnależć w podstawie 
modelu.

Bezproblemowe 
rozłożenie modelu 
dzięki właściwemu 
prowadzeniu pinami.

Właściwe położenie i 
prowadzenie kikutów w 
modelu.

Perfekcyjne i funkcjo-
nalne modele znacznie 
podnoszą jakość 
i precyzję pracy 
technika...

Możliwe jestrównież 
wykonywanie niewkle-
janych, bocznych pinów 
stabilizacyjnych.

..stając się równocześnie 
wizytówką laborato-
rium.
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Modele dzielone

Korzyści z pracy systemem:

• oszczędność czasu pracy  Powstaje podstawa modelu gotowa do zaartykulowania.

• oszczędność gipsu Do zalania podstawy wymagana jest stała, minimalna ilość gipsu. 
  Brak nadmiarów gipsowych do obcinania.

• wysoka precyzja Idealnie dopasowana rozmiarem podstawa, gładkie powierzchnie gipsowe.

• długa żywotność systemu Elementy składowe: płytki i foremki odporne na zużycie.

• dobry stosunek ceny do korzyści Dzięki dużym oszczędnościom pracy i gipsu system szybko się zwraca.

• poręczność Szybkie i nieskomplikowane czynności podczas pracy.

• mała wysokość foremki Możliwość wykonywania modeli niezabierających dużo miejsca.

• bezpieczeństwo   Pewne ustawienie modelu przy wkładaniu i wyjmowaniu go z artykulatora. 

• wysoka estetyka Modele stają się rozpoznawalną wizytówką laboratorium.

System, który udowodnił swoje praktyczne zalety
i jest od lat liderem w Europie i obu Amerykach.

Master-Pin System jest stosowany w CAD, implantoprotetyce, protetyce konwencjonalnej
 koron i mostów, pracach kombinowanych, szkieletach oraz protezach całkowitych.

System podstaw modeli Master-Split System podstaw modeli Master-Split 

Spłaszczenie dla 
łatwego uwalniania

Powierzchnia 
retencyjna 

Spłaszczenie dla łatwego 
uwalniania

Strona dolna Strona górna

Gładkie, samoizolujące 
tworzywo dające gładkie 
spody modeli

Wytrzymały magnes 

Podwyższony ośmiokąt 
oraz krzyżak warantują 
właściwą pozycję w 
artykulatorze 

Łatwe zdejmowanie 
modelu z płytki 

Ta sama płytka dla 
wszystkich foremek
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Modele dzielone

System podstaw modeli Master-Split System podstaw modeli Master-Split 

Master-Split Model system składa się z trzech 
foremek o jednym split-cascie, ale różnych 
rozmiarach. Pozwala to zawsze wykonać 
model o właściwych parametrach.

Master-Split 
płytka
10 szt.
REF 360 0118 0

Krążki metalowe
50 szt.
REF 360 0118 1

Master-Split 
foremka
mała
2 szt.
REF 360 0118 K 

Master-Split 
foremka
średnia
2 szt. 
REF 360 0118 M

Master-Split 
foremka
duża
2 szt.
REF 360 0118 G

Implanto-
protetyka 
i prace 
kombi-
nowane.

Przykłady zastosowania:
Korony 
i mosty.

Protezy 
szkiele-
towe i 
całkowite.

Modele 
orientacyjne 
i naprawy.

Po odlaniu podstawy modelu, należy jego dolną 
krawędż krzyżową 2-3 razy przetrzeć po drobnym 
papierze ściernym, w celu zabezpieczenia jej 
przed uszkodzeniem podczas stawiania modelu 
na biurku.  

Wskazówka 

Przed użyciem elementy 
systemu oczyścić z 
resztek gipsu.

Foremki i płytki czyścić tylko bieżącą wodą i 
ewentualnie miękkim pędzelkiem. Tworzywo 
jest  samoizolujące. W przypadku dłuższej 
przerwy w pracy (np. urlop) zakonserwować 
je silikonem w spray`u.

Konserwacja

Zestaw
mały:

1 płytki 
3 foremka, zielony
3 krążki metalowe

REF 360 0124 K

Zestaw 
średni:

1 płytki 
3 foremka, żółty
3 krążki metalowe

REF 360 0124 M

Zestaw
duży:

1 płytki 
3 foremka, czerwony
3 krążki metalowe

REF 360 0124 G

2 3

1

Uniwersalny system modeli dla wielu dziedzin protetyki.
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Modele dzielone

System podstaw modeli Master-Split System podstaw modeli Master-Split 

Praca

Test systemu Split-Cast

Rozwiązanie starego problemu

można dobrać 
odpowiedni rozmiar
foremki Master-Split. 

Obojętnie jakiej 
wielkości jest łuk 
zębowy wykony-
wanego modelu,

Zielona płytka Master-
Split jest kompatybilna 
z każdym artykulatorem 
lub zwierakiem.

Rozmiar foremki dobie-
ra się wdłg. wielkości 
łuku gipsowego. 

Wkładanie płytki do 
foremki należy zacząć 
od dolnej krawędzi.

Po zpozycjowaniu 
należy płytkę lekko 
docisnąć kciukami. 

Metalowy krążek należy 
centralnie nałożyć na 
magnes.  

Następnie sprawdzić 
czy gładko przylega.

Płytka dobrze przylega 
jeśli tworzy rant 0,1 mm.

Kontrola dopasowa-
nia łuku stojącego na 
pinach. 

Dzięki specjalnemu 
wgłębieniu w foremce 
powstaje w gipsie 
miejsce do podważenia 
nożykiem i łatwego 
zdjęcia płytki.  np. Fluid-
Rock. 

Po związaniu gipsu 
podstawę uwolnić 
wypychając ją kciukami.

Otrzymujecie Państwo 
estetyczną podstawę 
modelu wraz ze zinte-
growanym systemem 
do artykulacji lub 
zwierakowania.

Przed ewentualnym 
docinaniem podstawy 
płytkę należy zdjąć.

Dzięki specjalnemu 
wgłębieniu w foremce 
powstaje w gipsie 
miejsce do podważenia 
nożykiem i łatwego 
zdjęcia płytki.

Można używać 
okrawania na 
mokro i sucho. 

Gotowy do pracy model 
dzielony. 

Najwyższa estetyka 
zarówno okrojonego 
(lewy), jak i nieokrojone-
go (prawy) modelu. 

Łatwe uwalnianie zaar-
tykulowanego modelu. 

Model z indywidualną, 
płytką artykulacyjną.

gipsowe podstawy 
artykulacyjne stwarzają 
trudności podczas 
artykulowania.

Wyjęty z artykulato-
ra model z gipsem 
artykulacyjnym, stoi 
pod dużym kątem, 
utrudniając pracę.

System Master-Split 
eliminuje to niekorzyst-
ne zjawisko.

Model z Master-Split 
eliminuje tą dodatkową 
pracę.   

Płytka Master-Split 
zajmuje o wiele mniej 
miejsca. 

1 2 3

7 8 9

10 11 12
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16 17 18
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Modele dzielone

Fluid-Rock

Arti-Rock

Kolor niebieski:
  1 x 2 kg    REF 570 0FB5 2
  5 x 2 kg    REF 570 0FB5 1
10 x 2 kg    REF 570 0FB5 0

Dane techniczne gipsu Fluid-Rock:

Kolor niebieski
Proporcje mieszania 100 g / 25 ml   

woda dest.
Czas pracy ok. 6 min. 

przy 18 bis 20° C
Czas wiązania ok. 11 min. 

przy 18 bis 20° C
Odporność na 
zgniatanie po 1 h 48 N/mm²
Odporność na 
zgniatanie po 24 h 55 N/mm²
Ekspansja podczas            < 0,06 %
wiązania (po 2 h brak dalszej   
ekspansji)

Mieszanie w mieszadle ecovac: 
stopień Vakum 1, prędkość: 390 obr/min

Fluid-Rock gips na 
podstawy modeli 
należy mieszać z wodą 
destylowaną w propor-
cji 100g / 25ml.

Gips po wymieszaniu 
wlewa się do podstawek 
bez użycia wibratora. 
Właściwa zapływalność 
gipsu gwarantuje brak 
blaz w podstawach 
modeli.

Niska ekspansja oraz 
znakomita penetracja 
przestrzeni pomiędzy 
pinami zachęca do sto-
sowania tego gipsu ze 
wszystkimi  systemami 
modeli dzielonych.

Błękitna farba dla najwyższej estetyki, najlepsze parametry ekspansji dla 
precyzyjnego utrzymania i prowadzenia pinów, to cechy właściwego 
gipsu na podstawy.

1 2 3

Ekspansja 0,02% pozwala na precyzyjne przeniesienie zwarcia z jamy 
ustnej do artykulatora, bez podniesienia zwarcia.

Kolor biały:
1 x 4 kg  REF 570 0AR0 4
1 x 18 kg  REF 570 0AR1 8

Dane techniczne gipsu Arti-Rock:

Kolor biały
Proporcje mieszania 100 g / 40 ml
 wody destylowanej
Czas pracy ca. 3 min.
Czas wiązania (Vicatzeit) 5 min.
Odporność na 
zgniatanie po DIN 7,2 MPa 
Ekspansja 0,01 % po 20 min.   
               0,02 % po 48 godz.  

Krótki czas wiązania po 
zagipsowaniu jest istot-
ny dla użytkownika.

Optymalny przedział 
czasowy  na pracę 
pozwala na dokładne 
i czyste gipsowanie.                            

Konsystencja 
ułatwiająca komfortową 
pracę pod czas gipso-
wania.

1 2 3

Znakomicie zapływający, super twardy gips IV klasy na podstawy modeli dzielonych.

Precyzyjny gips artykulacyjny.
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Modele dzielone

Gruntowne czyszczenie i dezynfekowanie 
protez z resztek gipsu. 
Małe ułatwienia w codziennej pracy.
Dostępny jako standard i speed.

Dentaclean płyn 
do gipsu
1000 ml
REF 520 0011 9

2500 ml
REF 520 0099 3      

Szybkie i dokładne usu-
wanie twardych resztek 
gipsu z porowatych 
powierzchni misek.

Szybkie usuwanie 
gipsu (15 min. w kąpieli 
ultradźwiękowej) nie 
wpływa na kolor i 
gładkość powierzchni 
akryli. 

Dentaclean płyn 
do gipsu Speed
1000 ml
REF 520 0101 0

2500 ml
REF 520 0099 4

1

2

Dentaclean płyn do gipsu / Dentaclean płyn do gipsu SpeedDentaclean płyn do gipsu / Dentaclean płyn do gipsu Speed

Strzykawka termicznaStrzykawka termiczna

Po ogrzaniu metal-
owego czubka, pałeczkę 
woskową umieścić we 
wnętrzu strzykawki.

Popychając kciukiem 
pałeczkę rozgrzewa 
się jej czoło, które 
uchodząc ze strzykawki 
pewnie skleja obiekty.

Strzykawka termiczna
1 szt.
REF 110 0121 1

Szybkie i pewne klejenie każdego modelu.
Po podgrzaniu wosk dokładnie i czysto aplikuje 
się na żądaną powierzchnię modelu.

Paleczki klejące
250 g  REF 510 0070 1
1000 g  REF 510 0070 0

Produkty dodatkowe:

Nóż do gipsuNóż do gipsu

Multifunkcjonalny i ergonomiczny.   

Specjalny element do 
łatwego uwalniania 
modeli z wycisków.  

Specjalny element do 
pukania kuwetę i gips..

Koniec uformowany 
do łatwego otwierania 
kuwet gipsowy.

Długa klinga idealna do 
okrawania  gipsu.  

Długotrwale ostra 
klinga do obcinania 
nadmiarów gipsowych.

• Długa klinga z nierdzewnej, utwardzanej stali. 
• Stabilny, ergonomiczny gryf
• Uchwyt dla prawo i leworęcznych
•  Specjalistyczne kształty ostrza 
 i innych elementów pracujących.

Nóż do gipsu 
1 szt.
REF 310 0011 4

1

3

2
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Modele dzielone

Gi� ex-TR

Gi� ex-TR Master x-trayGi� ex-TR Master x-tray

Dzięki segmentowemu obustronnie diamentowanemu 
ostrzu ta stabilna tarcza ze specjalnej utwardzonej stali 
szybko i dokładnie rozcina modele gipsowe. 
W tarczy znajdują się otwory odprowadzające pył gipsowy, 
umożliwiające kontrolę optyczną procesu cięcia.

Giflex-TR to stabilne bardzo wytrzymałe tarcze do separowania modeli z najtwardszych 
 gipsów i tworzyw sztucznych w 3 wielkościach.

Tarcza 
Gi� ex-TR
Master x-tray
REF 340 00M2 5

Gi� ex-TR Tarcze obustronnie diamentowane, zamontowane

 Średnica mandryli: Standard: 2,35 mm Standard: 2,35 mm Standard: 2,35 mm Standard: 2,35 mm

REF 340 0002 5 340 0012 0 340 0002 0 340 0011 0 

ISO-nr 806 104 377514 250 806 104 377514 300 806 104 377514 370 806 104 377514 450

Średnica (D): 25 mm 30 mm 37 mm 45 mm

 Długość (L): 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm

Obroty przy pracy: 20.000 obr./min. 15.000 - 20.000 obr./min. 15.000 - 18.000 obr./min. 10.000 - 15.000 obr./min.

śr. 45 mm, duża: 
wysokie łuki, piny z igłą

śr. 30 mm, mała: do 
trudnodostępnych miejsc

śr. 37 mm, średnia:
wysokie łuki, piny bez igły

śr. 25 mm, bardzo mała:
niskie łuki, piny bez igły

D

S

Tarcza Gi� ex-TR Master x-tray posiada większe ziarna diamentowe, 
pozwala to na większe chłodzenie podczas cięcia i nie zaciąganie się 
tworzyw pomiędzy diamentami.

Szybkie i precyzyjne rozcinanie modeli gipsowych.

Specjalna tarcza do tworzyw sztucznych.



1 Prace wstępne 31faks 061 8740 256

Modele dzielone

Frezy do gipsuFrezy do gipsu

Szybkie formowanie i wygładzanie modeli.
Szlif tylni stabilizuje i zabezpiecza twardą 
krawędź ostrza zęba frezu przed odpryskami, 
co powoduje trzykrotne zwiększenie 
skuteczności przy obrotowym skrawaniu 
materiału obrabianego, równoczesnie dając 
gładź opracowywanej powierzchni. 

Frezy utwardzone 
1 szt.
REF H263 SH 60

Duże ostrza szybko 
zbierają materiał gip-
sowy.

Kształt frezu ułatwia for-
mowanie kikutów, 
a ostrze wygładza szli-
fowane powierzchnie.

1

2Frezy utwardzone
1 szt.
REF H263 GH 60

1

2

Specjalne ostrze 
wykonuje gładkie i 
precyzyjne szlifowanie 
okolicy przyszyjkowej.

Owalnie zakończony, 
cylindryczny kształt  
skutecznie raderuje i 
wyraźnie zaznacza 
granicę preparacji.

Właściwe wykonywanie granic preparacji w gipsach i tworzywach sztucznych

Rapidy mikrofrezy
1 szt.
REF H001 NH 31

Frez do preparacji
1 szt.
REF H263 GH 30

Litebloc UV
3 g
REF 520 0098 0

Światłoutwardzalne tworzywo do blokowania 
podcieni i luk w kikutach gipsowych.

Po utwardzeniu 
światłem lampy 
polimeryzacyjnej 
można pracować ze 
wszystkimi lakierami.

Wysoka plastyczność 
powoduje szczelne 
wypełnianie podcieni. 

Gwintowana strzykawka 
zapewnia oszczędne 
dozowanie. 

1 2

3

1 2

3
Wysoka temperatura 
topnienia gwaran-
tuje stabilność wosku 
podczas wykonywania 
czapeczek w piecykach 
elektrycznych. 

Dzięki wysok-
iej stabilności i 
adhezyjności łatwo 
kryje się lakierami 
dystansyjnymi.

Wosk znakomicie łączy 
się z gipsem, szczelnie 
wypełniając podcienie, 
luki i pęcherze. 

Wosk do podcieni biały
25 g
REF 510 0048 0

Wosk posiada bardzo wysoką temperaturę 
topnienia, która zabezpiecza jego stabilność 
podczas wykonywania czapeczek z wosku 
na maczanki..

Litebloc UV

Blokowanie podcieniBlokowanie podcieni

Specjalny wosk do blokowania podcieni i luk 
w kikutach gipsowych.
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Modele dzielone

Lakiery Lakiery światłoutwardzalne

Lakiery Lakiery światłoutwardzalne kryjącekryjące

Szeroka gama kolorów do różnych barw gipsów.
Lakiery można nanosić kilkukrotnie, zwiększając 
tym dystans na kikucie. Odpowiednie nasycenie 
koloru pozwala ocenić grubość warstwy lakieru 
na kikucie.

 Lakiery światłoutwardzalne:

 Czerwony, 20 ml  Czerwony, 20 ml REF 540 0100 3

 Żółty, 20 ml  Żółty, 20 ml REF 540 0100 4

 Zielony, 20 ml  Zielony, 20 ml REF 540 0100 5

 Niebieski, 20 ml  Niebieski, 20 ml REF 540 0100 0

 Przeźroczsty, 20 ml  Przeźroczsty, 20 ml REF 540 0100 6

Lakiery 
światłoutwardzalne 
cechują bardzo 
twarde, wytrzymałe, 
nie ścierające się na 
krawędziach powier-
zchnie.

Przezroczysty lakier 
właściwie utwardza 
granice preparacji.

Lakiery są półprze-
zierne, co umożliwia 
kontrolę grubości 
warstwy. Powtórne 
malowanie zmniejsza 
przezierność.

Wąski pędzelek 
umożliwia oszczędne 
pokrycie kikutów cienką 
warstwą lakieru.

5 różnych kolorów dających kontrast z każdym woskiem 
modelowym.

1

2

4

3

5

Tekturki
10 szt. 
REF 330 0114 4

Pędzelki
100 szt. 
REF 330 0114 2

Uchwwyt 
prosty
12 szt. 
REF 330 0114 9

Uchwwyt 
skośny
12 szt. 
REF 330 0114 1

Dostępne w trzech 
barwach. Stabilny kolor 
możliwia równomierne 
pokrycie kikutów.

Głęboka polimeryzacja 
światłem, czyni wiązanie 
lakieru z gipsem bardzo 
silnym, a powierzchnię 
kikuta bardzo odporną.
Kikuty można czyścić 
parownicą.

 Lakiery dystansyjne UV kryjące:

 Czerwony, 20 ml  Czerwony, 20 ml REF 540 0010 4

 Zielony, 20 ml  Zielony, 20 ml REF 540 0010 3

 Niebieski, 20 ml  Niebieski, 20 ml REF 540 0010 1

Lakiery dają równą i wytrzymałą powłokę na 
kikutach gipsowych.

1 2

Produkty dodatkowe:

Do utwardzania i wygładzania powierzchni.

Dla jeszcze lepszej kontroli warstwy dystansyj-
nej.
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Estetyka ułatwiająca modelowanie:
• szybkie nanoszenie
• wytrzymała powierzchnia
• wysoka estetyka
• odporna na czyszczenie parą pod ciśnieniem

  diephos dentine, 10 ml 
REF 540 0010 0

diephos dentine dotychczasowy lakier

Lakier nakłada się 
dwuetapowo:
najpierw  naniesć cięnką 
warstwę i naświetlić 
90 sek., następnie 
drugą warstwę kryjącą 
i również utwardzać 
światłem 90 sek. 

Grubość pojedyńczej 
warstwy wynosi 12 μm
i może być zwielokro-
tniana, aż do uzyskania 
pożądanej wartości. 
Każda warstwa musi
być oddzielnie poli-
meryzowana

diephos dentine można 
bezproblemowo 
izolować i dalej 
modelować woskiem.

Dzięki diephos dentine 
kolor zęba lub licówki 
pełnoceramicznej 
nie jest przekłamany 
przez barwę kikuta 
gipsowego.

1 2

3 4

Lakiery złoty i sre-
brny dają warstwę 
grubości10 µm, 
a błękitny 5 µm. 

Lakiery zawierają 
pyłki metali, które 
uniemożliwiają ich 
ścieranie.

Lakiery dają się łatwo nakładać pędzelkiem 
i szybko schną.

Lakier złoty
20 ml
REF 550 0000 5

Lakier srebrny
20 ml
REF 540 0071 7

Lakier błękitny mikro
20 ml
REF 550 0000 6

Rozpuszczalnik do 
lak. złotego i sre-
brnego
20 ml 
REF 540 0070 1

Rozcieńczalnik do 
lakierów niebieskich
20 ml 
REF 540 0069 0

Lakier niebieski
20 ml
REF 550 0000 7

Rozcieńczalnik do 
lakierów niebieskich
20 ml
REF 540 0069 0

Lakier łączy w sobie dwa 
zastosowania.

Cechuje go gładka 
powierzchnia, co 
odzwierciedla się na 
wewnętrznych ścianach 
odlanych koron.

Lakier zawiera kalkę 
artykulacyjną, która 
wyrażnie zaznacza 
punkty tarcia.  

Pozwala to na szybkie, 
precyzyjne dopaso-
wanie koron.

Lakiery dające warstwę  ok. 5 μm. Każde 
następne pokrycie zwielokrotnia tę wartość.
Lakiery utwardzają i zabezpieczają powierzchnię 
kikutów, a niebieski jest dodatkowo precyzyjną 
kalką artykulacyjną.
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diephos dentinediephos dentine

Lakiery szybkoschnące Lakiery szybkoschnące 

1

Złoty, srebrny, srebrnoniebieski i niebieski.

Odporny lakier światłoutwardzalny 
do prac pełnoceramicznych.

Modele dzielone



                              

1 Prace wstępne 34 telefon 061 8740 239

Płyn do wygładzania i utwardzania gipsuPłyn do wygładzania i utwardzania gipsu

Płyn do utw. gipsu

20 ml
REF 550 0000 1

100 ml
REF 550 0000 2
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Klamry szkieletów 
uszkadzają gipsowe
modele przy zakładaniu
i zdejmowaniu odlewów, 
co zniekształca precyzję 
ich dopasowania. 

Na utwardzonych mod-
elach klamry gładko 
przeskakują na powi-
erzchnie klamrowe, 
nie uszkadzając zębów 
gipsowych. 

Płyn do utwardzania 
i wygładzania gipsu  
twardnieje po 2 min.

Preparat wygładza gips 
dając warstwę 5 µ, więc 
można nim pokrywać 
również granice pre-
paracji.

Oba preparaty dają grubość warstwy tylko 2 µm.

Odporne na uszkodzenia i gładkie kikuty 
to gwarancja precyzji modeli gipsowych.

Modele dzielone


