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Popis
Sagemax WAX Disc je určený na zhotovenie 
voskových náhrad systémom CAD/CAM. Vhodné 
aplikácie sú zubné voskové náhrady zhotovené 
systémom CAD/CAM pre technológiu Press and 
Cast.
  

Vlastnosti
 › Chemické zloženie:  Syntetický vosk
 › Farba:   Modrá
 › Bod odkvapnutia:  100  – 120 °C  
 › Hustota:   0,92 g/cm3

 › Rozpustnosť vo vode:  Nerozpustný

 
Indikácie
 › Zhotovenie zubných voskových náhrad 

systémom CAD/CAM pre technológiu Press and 
Cast.

Kontraindikácie
 › Nie je schválený na použitie priamo v ústach 

pacienta.  

Poznámky k návrhu
Pri návrhu dodržujte pokyny výrobcu na výber 
vhodnej zliatiny a lisovacej keramiky. 

Spracovanie CAD/CAM
Disky Sagemax WAX Disc možno opracovať 
systémami dentálnych frézovačiek CAD/CAM 
(dodržujte pokyny výrobcu).
Pri opracovaní hmoty používajte iba frézovacie 
nástroje odporúčané pre daný systém frézovania. 
Teplota okolia pri spracovaní okolia by nemala 
prekročiť 35 °C.  

Opracovanie po frézovaní
Konečná úprava
Po frézovaní oddeľte spracovaný predmet od disku 
vhodnou priečnou frézou z karbidu volfrámu. Na 
všetky dokončovacie práce alebo úpravy tvaru sa 
musia použiť priečne frézy z karbidu volfrámu. 
Hmotu možno obohatiť použitím konvenčného 
modelovacieho vosku. 
 

Pripevnenie vtokov
Pravidlá výberu a umiestnenia vtokov závisia od 
použitej zliatiny. Podrobné informácie o zliatinách 
nájdete v návodoch príslušných výrobcov.    

Odlievanie  
Vnútro odlievacieho prstenca vysteľte keramickou 
výstelkou. Hmotu na odlievanie zmiešajte a 
odlievajte pri podtlaku. Dodržiavajte pokyny 
výrobcu hmoty na odlievanie a zliatiny, ktorá sa má 
použiť.

Skladovanie
 › Uchovávať pri teplote 10 – 32 °C  
 › Chráňte pred priamym slnečným svetlom.
 › Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia
Disk Sagemax WAX Disc obsahuje čistý syntetický 
vosk. Zvyšky môžu byť použité na iné bežné 
aplikácie vosku. Vosk sa môže likvidovať ako bežný 
komunálny odpad.



Výrobca

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

sagemax.com

RX only 
Len na použitie v dentálnej oblasti.

Táto hmota bola vyvinutá výhradne na  
použitie v stomatológii a musí sa spracúvať 
podľa návodov. Odmietame zodpovednosť 
za škody vznikajúce nesprávnym použitím 
alebo nedodržaním návodov. Za testovanie 
vhodnosti hmoty na akýkoľvek účel, ktorý 
nie je výslovne uvedený v návodoch,  
zodpovedá výhradne používateľ. Platí to aj 
pri zmiešaní hmôt alebo ich použití s  
výrobkami iných spoločností.
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