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Tanım
Sagemax WAX Disk, mum restorasyonlarının CAD/
CAM imali için üretilmiştir. Uygulamalar Pres ve 
Döküm teknolojisi için CAD/CAM teknolojisiyle 
yapılan dental mum restorasyonlarını içerir.
  

Özellikler
 › Kimyasal bileşimi:   Sentetik mum
 › Renk:  Mavi
 › Damlama noktası:  100 – 120 °C 
 › Yoğunluk:   0,92 g/cm³
 › Suda çözünürlük:   Çözünmez

 
Endikasyonları
 › Pres ve Döküm teknolojisi için CAD/CAM 

teknolojisiyle yapılan dental mum 
restorasyonlarının üretilmesi.

Kontrendikasyonları
 › Doğrudan hastanın ağzında kullanım için 

onaylanmamıştır.  

Tasarımla ilgili notlar
Tasarım için, lütfen üreticinin alaşım ve pres 
seramiğiyle ilgili talimatlarına bakın. 

CAD/CAM ile İşleme
Sagemax WAX Disk, dental CAD/CAM öğütme 
sistemlerinde işlenebilir (lütfen üreticinin 
talimatlarına bakın).
Malzemeyi işlerken yalnızca bu öğütme sistemi için 
önerilen öğütme araçlarını kullanın. Ortam çalışma  
sıcaklığı 35 °C’yi geçmemelidir.  

Öğütme sonrasında işleme
Bitirme
Öğütmeden sonra, işlenen nesneyi uygun bir 
çapraz kesimli tungsten karbid frez kullanarak 
diskten ayırın. Her türlü bitirme işi veya şekil 
ayarlaması çapraz kesimli tungsten karbid frez 
kullanılarak yapılmalıdır.  
Malzeme, klasik modelleme mumu kullanılarak 
artırılabilir.
 

Tijleri takma
Tijleri seçme ve doğru şekilde konumlandırma 
kuralları, kullanılan alaşıma bağlıdır. Alaşımlarla 
ilgili ayrıntılı bilgi, ilgili üreticinin talimatlarında 
bulunabilir.    

Revetman  
Döküm halkasının içini seramik astarla astarlayın. 
Revetman malzemesini karıştırın ve vakumla 
revetman uygulayın. Lütfen kullanılacak revetman 
malzemesi ve alaşımın üretici talimatlarına bakın.

Saklama
 › 10 – 32 °C’de saklayın.
 › Doğrudan güneş ışığından koruyun.
 › Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın!

Bertaraf Etme
Sagemax WAX Disk, saf sentetik mumdan oluşur. 
Kalıntılar, diğer geleneksel mum uygulamaları için  
kullanılabilir. Mum, genel ev atığı gibi atılabilir.



Üreten

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
T +1-253-214-0389
E info@sagemax.com
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RX only 
Sadece diş hekimliğinde kullanım içindir

Bu ürün yalnızca diş hekimliğinde 
kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve 
Talimatlara uygun şekilde işlenmelidir. 
Talimatlara uyulmaması veya yanlış 
kullanımdan kaynaklanan hasarlardan dolayı 
sorumluluk kabul edilemez. Talimatta 
belirtilenin haricindeki kullanımlar için 
uygunluğun test edilmesine dair tüm 
sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu  
durum, ürünlerin başka şirketlerin  
ürünleriyle karıştırıldığı veya bu ürünlerle 
birlikte kullanıldığı durumlar için de  
geçerlidir.
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