
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
BJM Porcelain Fix використовується при не-
обхідності отримання адгезії композиту до 
кераміки. Його слід використовувати у на-
ступних випадках:
• Підготовка керамічних коронок, вінірів та 

накладок до цементування.
• Підготовка керамічних або металокера-

мічних коронок зі сколами до відновлен-
ня.

ВЛАСТИВОСТІ:
BJM Porcelain Fix – це повний набір для 
підготовки керамічних вінірів, накладок та 
інших керамічних конструкцій зі сколами 
до відновлення. Він складається з Porcelain 
Etch та Porcelain Silane. Porcelain Etch – це 
в’язкий буферизований гель на основі пла-
викової кислоти, який протравлює усі види 
кераміки з утворенням пористої поверхні, 
що забезпечує міцний механічний зв’язок із 
композитними матеріалами. Porcelain Silane 

– це однокомпонентний силан, який після 
нанесення на протравлену кераміку покра-
щує бондинг та забезпечує довговічність.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ КЕРАМІЧНОЇ ПО-
ВЕРХНІ ДО БОНДИНГУ:
1. Якщо Ви збираєтеся проводити проце-

дуру у ротовій порожнині, ізолюйте зону, 
що буде протравлюватися, за допомогою 
кофердаму.

2. При підготовці пошкоджених керамічних 
коронок до ремонту насамперед обро-
біть поверхню керамічної коронки бором 
середньої зернистості, щоб зняти гла-
зурований шар та забезпечити простір 
для нанесення необхідного шару компо-
зиту, який надасть міцності та естетики. 
Змийте залишки великою кількістю води 
та висушіть струменем повітря без домі-
шок води та мастила.

3. Нанесіть Porcelain Etch зі шприца на поверх-
ню кераміки. Залиште матеріал на 60 секунд.

4. Ретельно промийте поверхню кераміки 
водою, щоб повністю видалити протрав-
лювач та добре висушіть. Протравлена 
поверхня повинна мати матовий білий 
колір. Якщо це не так, повторіть процеду-
ру протравлювання.

5. Нанесіть шприцом Porcelain Silane на 
протравлену керамічну поверхню. Добре 
висушіть струменем повітря без домішок 
води та мастила.

Примітка: процедура бондингу крок за 
кроком описана в ілюстрованих картах до 
адгезивного цементу High-Q-Bond Resin 
Cement.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ПРОДУКТУ
2 роки з дати виробництва за умови збері-
гання при температурі, що не перевищує 
24°С.

 УВАГА
BJM Porcelain Etch треба використовувати 
дуже обережно. Уникайте контакту з м’яки-
ми тканинами порожнини рота, шкірою 
та очима. У разі випадкового контакту цих 
тканин із матеріалом, змийте його великою 
кількістю води та терміново зверніться за 
відповідною медичною допомогою.
При проведенні процедури у ротовій по-
рожнині ми наполегливо радимо ізолю-
вати зону протравлювання кофердамом.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ
Porcelain Etch
• плавикова кислота: 8.0%
• вода: 90.5%
• ксантанова смола: 1.5%
Porcelain Silane
• етиловий спирт: 97.0%
• гліцидоксипропилтриметилоксисилан: 

3.0%
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