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Aprašas
„Sagemax WAX Disc“ skirtas vaško restauracijoms 
gaminti naudojant CAD/CAM. Taikymo sritys yra 
dantų vaško restauracijos, kuriamos naudojant 
atspaudų ir liejinių technologijai skirtas CAD/CAM 
sistemas.
  

Savybės
 › Cheminė sudėtis:  sintetinis vaškas
 › Spalva: mėlyna
 › Lašo lydymosi taškas: 100–120 °C 
 › Tankis:  0,92 g/cm³
 › Tirpumas:  netirpus

 
Indikacijos
 › Dantų vaško restauracijų, kuriamų naudojant 

atspaudų ir liejinių technologijai skirtas  
CAD/CAM sistemas, gamyba.

Kontraindikacijos
 › Nėra patvirtinta naudoti tiesiogiai paciento 

burnoje.  

Pastabos dėl projektavimo
Projektuodami laikykitės gamintojo nurodymų dėl 
tinkamo lydinio ir atspaudo keramikos. 

Apdorojimas naudojant CAD/CAM
„Sagemax WAX Disc“ galima apdoroti dantų CAD/
CAM frezavimo sistemose (laikykitės gamintojo  
nurodymų).
Apdorodami medžiagą naudokite tik šiai frezavimo 
sistemai rekomenduojamus įrankius. Aplinkos  
temperatūra neturi viršyti 35 °C.  

Apdorojimas po frezavimo
Apdaila
Po frezavimo atskirkite apdorotus objektus nuo 
disko, naudodami tinkamą kryžminį volframo 
karbido grąžtą. Visus apdailos arba formos 
koregavimo darbus reikia atlikti naudojant 
kryžminius volframo karbido grąžtus. Medžiagą 
galima sustiprinti naudojant įprastą modeliavimo 
vašką.

Liečių tvirtinimas
Taisyklės, kaip tinkamai pasirinkti liečius ir nustatyti 
jų padėtį, priklauso nuo naudojamo lydinio. 
Išsamios informacijos apie lydinius galima rasti 
atitinkamuose gamintojo nurodymuose.  

Apgaubimas  
Liejimo žiedo vidų išklokite keraminiu pamušalu. 
Sumaišykite apgaubimo medžiagą ir apgaubkite 
esant vakuumui. Laikykitės gamintojo nurodymų 
dėl naudojamos apgaubimo medžiagos ir lydinio.

Laikymas
 › Laikykite 10– 32 °C temperatūroje.
 › Saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos.
 › Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!

Utilizavimas
„Sagemax WAX Disc“ sudarytas iš gryno sintetinio 
vaško. Likučius galima panaudoti kitose 
pasirinktinėse vaško taikymo srityse. Vašką galima 
išmesti su buitinėmis atliekomis.



Pagaminta

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

sagemax.com

RX only 
Skirta tik odontologijai

Ši medžiaga sukurta naudoti tik 
odontologijos srityje ir turi būti apdorojama 
laikantis instrukcijų. Atsakomybė už žalą, 
atsiradusią dėl netinkamo naudojimo ar 
instrukcijų nesilaikymo, neprisiimama. Tik 
naudotojas turi patikrinti, ar medžiaga 
tinkama ir gali būti naudojama bet kokiam 
tikslui, nenurodytam instrukcijose. Tai taip 
pat taikoma, kai medžiagos yra maišomos 
arba naudojamos su kitų gamintojų 
gaminiais.
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