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Beetregistratie

Voordelen
 � gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen 

 � een zeer korte verwerkings- uithardingstijd

 � dimensioneel blijvend stabiel

 � extra prijsvoordeel via de Big-Pack verpakking

 Futar® familie

Futar® D/ Futar® D Fast
Spuitbaar additiesiliconen materiaal, ook voor een end-to-end beet. Dankzś 
Futar® D Fast kunt u nu nog sneller een beet- en of MRA- pś lpuntregistratie 
realiseren. Met een verwerkingstś d van 15 sec. en een intraorale uithar-
dingstś d van 45 sec. heeft u zeer snel en exact de gewenste registratie 
voltooid. Doe dit door Futar® D Fast in gesloten beet (bś voorbeeld buccaal) 
tegen de preparatie aan te spuiten.

Futar® D is o.a. zeer geschikt voor een snelle functionele randafvorming. 
Voor een goede hechting aan de lepelrand altś d eerst Panasil® adhesief 
aanbrengen (REF 14101)

Futar®/ Futar® Fast
Futar® Fast en Futar® zśn de “zachtere” varianten van Futar® D Fast en Futar® 
D. Herkenbaar aan de groene kleur zśn Futar® Fast en Futar®, i.v.m. hun fl exi-
biliteit, bś voorkeur te gebruiken i.g.v. een volledige occlusale beetregistratie. 
(“hoefi jzer”)

Futar® Cut & Trim Fast
Dankzś lage elasticiteitsmodulus zeer geschikt voor een occlusale end-to-
end beet. Scan-geoptimeerd en extra besparing dankzś kortere en dunnere 
mengtips!

Deze Futar® materialen verschillen alleen qua verwerkings- en intraorale uithardingstód en eindhardheid.

Futar® familie is 

verkrijgbaar als:

• 50 ml cartridge

Omschrijving met bestelcode Verwerkingstijd 
(*)

Intraorale 
uithardingstijd

Totale
uithardingstijd

Shore-D  
hardheid (ca.)

Futar® D Fast 50 ml
cartridge

2 x 50 ml 11961
15 seconden 45 seconden 1 minuut D 43

Big-Pack, 10 x 50 ml 28279

Futar® D 50 ml
cartridge

2 x 50 ml 11932
30 seconden 90 seconden 2 minuten D 43

Big-Pack, 10 x 50 ml 28278

Futar® Cut & Trim Fast 50 ml
cartridge

2 x 50 ml 11975
15 seconden 45 seconden 1 minuut D 35

Big-Pack, 10 x 50 ml 28275

Futar® Fast 50 ml
cartridge

2 x 50 ml 11926
15 seconden 45 seconden 1 minuut A 90

Big-Pack, 10 x 50 ml 28276

Futar® 50 ml
cartridge

2 x 50 ml 11912
30 seconden 90 seconden 2 minuten A 90

Big-Pack, 10 x 50 ml 28277

* Intra-orale verwerkingstijd is korter dan de hierboven genoemde verwerkingstijd!


