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Termékleírás
A Sagemax WAX Disc termék viasz fogpótlások 
CAD/CAM technikával történő készítésére 
alkalmas. Az alkalmazási javallatok a Press and Cast 
technológiával történő felhasználásra készült, 
CAD/CAM technológiával gyártott viasz 
fogpótlásokra vonatkoznak.
  

A termék tulajdonságai
 › Kémiai összetétel: szintetikus viasz
 › Szín:  Kék
 › Olvadáspont:  100 – 120 °C 
 › Sűrűség: 0,92 g/cm³
 › Oldhatóság:  vízben oldhatatlan

 
Javallatok
 › Press and Cast technológiával történő 

felhasználásra készült, viasz fogpótlások 
előállítása CAD/CAM technológiával.

Ellenjavallatok
 › A páciens szájában történő felhasználás nem 

engedélyezett.  

Tervezéssel kapcsolatos megjegyzések
A tervezés során tartsa be a gyártónak az adott 
ötvözetre és a préskerámiára vonatkozó utasításait. 

CAD/CAM eljárással történő felhasználás
A Sagemax WAX Disc termék felhasználható a 
CAD/CAM maratórendszerekben (kérjük, tartsa be 
a gyártó használati útmutatóját).
Az anyag feldolgozása során csak az adott 
maratóberendezéshez ajánlott 
maratószerszámokat használja. A munka során a 
hőmérséklet nem haladhatja meg a 35 °C- ot.  

A maratást követő munkafolyamat(ok)
Finírozás
Maratás után a célnak megfelelő volfram-karbid 
cross-cut fúróval válassza le a létrehozott 
objektumot a korongról. Minden finírozást, illetve 
az objektum alakjának módosítását volfram-karbid 
cross-cut fúróval kell elvégezni. Az anyag 
hagyományos modellező viasszal javítható.

Öntvénycsatornákba illesztés
Az öntvénycsatornák kiválasztása és pozicionálása 
a választott ötvözettől függ. Az ötvözetekre 
vonatkozóan részletes információkat talál az adott 
gyártó által kiadott használati útmutatóban.  

Beágyazás  
Az öntőgyűrű belsejét bélelje ki kerámia alábélelő 
anyaggal. Keverje össze a beágyazó masszát; 
vákuum alatt használja. Kérjük, tartsa be a 
gyártónak a beágyazó anyagra és a felhasznált 
ötvözetre vonatkozó utasításait.

Tárolás
 › 10–32 °C-on tárolja.
 › Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
 › Gyermekektől elzárva tartandó!

A termék hulladékba helyezése
A Sagemax WAX Disc tiszta szintetikus viaszt 
tartalmaz. Az anyag maradékai felhasználhatók egy 
másik, szintén viasz felhasználását igénylő 
eljárásban. A viasz az általános háztartási 
hulladékba dobható.



Gyártó

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
P +1-253-214-0389
E info@sagemax.com

EC képviselő

AB Ardent
Generatorgatan 8
19560 Arlandastad, Sweden
P +46 8594 412 57
E info@sagemax.com

sagemax.com

RX only 
Csak fogászati célú felhasználásra

Ez a termék kizárólag fogorvosi  
alkalmazásra készült és az útmutatások  
szigorú betartásával kell feldolgozni. A  
javasolttól eltérő vagy az útmutatások  
figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a 
gyártó nem vállal felelősséget. A felhasználó 
kizárólagos felelőssége, hogy a használati 
utasításban nem kifejezetten említett  
céloktól eltérő bármely egyéb alkalmazás 
esetén ellenőrizze az anyag adott célra való 
alkalmasságát. Ez arra az esetre is vonatkozik, 
ha az anyagokat más gyártó termékeivel  
keverik vagy használják együtt.
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