BEETREGISTRATIE
Futar® familie
Deze Futar® materialen verschillen alleen qua verwerkings- en intraorale uithardingstijd en eindhardheid.

Futar® D/ Futar® D Fast

O Spuitbaar additiesiliconen materiaal, ook voor een end-to-end
beet. Dankzĳ Futar® D Fast kunt u nu nog sneller een beet- en
of MRA- pĳ lpuntregistratie realiseren. Met een verwerkingstijd
van 15 sec. en een intraorale uithardingstijd van 45 sec. heeft
u zeer snel en exact de gewenste registratie voltooid. Doe dit
door Futar® D Fast in gesloten beet (bĳ voorbeeld buccaal)
tegen de preparatie aan te spuiten.

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

Futar®/ Futar® Fast
Futar® Fast en Futar® zijn de “zachtere” varianten van Futar® D Fast en
Futar® D. Herkenbaar aan de groene kleur zijn Futar® Fast en Futar®,
i.v.m. hun flexibiliteit, bij voorkeur te gebruiken i.g.v. een volledige
occlusale beetregistratie. (“hoefijzer”)

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

Futar® familie is
verkrijgbaar als:
• 50 ml cartridge

Voordelen

O gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen
O een zeer korte verwerkings- uithardingstijd
O dimensioneel blijvend stabiel

O extra prijsvoordeel via de Big-Pack verpakking

Omschrijving met bestelcode

Verwerkingstijd Intraorale
(*)
uithardingstijd

2 x 50 ml
11961
15 seconden
Big-Pack, 10 x 50 ml
28279
2 x 50 ml
11932
50 ml
30 seconden
Futar® D
cartridge
Big-Pack, 10 x 50 ml
28278
2 x 50 ml
11975
50 ml
15 seconden
Futar® Cut & Trim Fast
cartridge
Big-Pack, 10 x 50 ml
28275
2 x 50 ml
11926
50 ml
15 seconden
Futar® Fast
cartridge
Big-Pack, 10 x 50 ml
28276
2 x 50 ml
11912
50 ml
30 seconden
Futar®
cartridge
Big-Pack, 10 x 50 ml
28277
* Intra-orale verwerkingstijd is korter dan de hierboven genoemde verwerkingstijd!
Futar® D Fast

50 ml
cartridge

Totale
uithardingstijd

Shore-D
hardheid (ca.)

45 seconden

1 minuut

D-43

90 seconden

2 minuten

D-43

45 seconden

1 minuut

D-35

45 seconden

1 minuut

A-90

90 seconden

2 minuten

A-90
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PIJLPUNTREGISTRATIE EN FUNCTIONELE
RANDAFVORMING
®

Futar familie
Futar® D Fast en Futar® D
Deze beide Futar® materialen verschillen alleen qua verwerkings- en intraorale uithardingstijd

Futar® D Fast

Futar® D

Een spuitbaar additiesiliconen materiaal, ook voor een end-to-end
beet. Dankzĳ Futar® D Fast kunt u nu nog sneller een pĳlpuntregistratie
realiseren. Met een verwerkingstĳd van 15 sec. en een intraorale
uithardingstĳd van 45 sec. heeft u zeer snel en exact de gewenste
registratie voltooid.

Door de verschillende verwerkings- en intraorale uithardingstĳden van
de Futar® materialen zĳn er ook specifieke toepassingen. Futar® D is
bĳvoorbeeld zeer geschikt voor een snelle functionele randafvorming.
Voor een goede hechting aan de lepelranden altĳd eerst Panasil®
adhesief (REF 14101) aanbrengen. Dankzĳ de hoge eindhardheid laten
de Futar® materialen zich zeer goed frezen.

Voordelen

Voordelen

O Gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen

O Gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen

O Dimensioneel blijvend stabiel

O Dimensioneel blijvend stabiel

O Een zeer korte verwerkings- uithardingstijd

O Een lange verwerkings- uithardingstijd

O Extra prijsvoordeel via de Big-Pack verpakking

O Extra prijsvoordeel via de Big-Pack verpakking
Futar® D Fast is
verkrĳgbaar als:
• 50 ml cartridge

Omschrijving met bestelcode

Futar® D is
verkrĳgbaar als:
• 50 ml cartridge

Verwerkingstijd Intraorale
(*)
uithardingstijd

2 x 50 ml
11961
15 seconden
Big-Pack, 10 x 50 ml
28279
2 x 50 ml
11932
50 ml
Futar® D
30 seconden
cartridge
Big-Pack, 10 x 50 ml
28278
* Intra-orale verwerkingstijd is korter dan de hierboven genoemde verwerkingstijd!
Futar® D Fast
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50 ml
cartridge

Totale
uithardingstijd

Shore-D
hardheid (ca.)

45 seconden

1 minuten

D 43

90 seconden

2 minuten

D 43

FUNCTIONELE RANDAFVORMING,
INBEDDEN EN IMPLANTOLOGIE
®

Futar D Slow
Ook nu weer is het verschil (behalve de kleur) de verwerkingen
intraorale uithardingstĳd. Futar® D Slow is zeer geschikt om een functionele randafvorming te maken (eerst Panasil adhesief aanbrengen) en
laat zich ook weer prima frezen.
Futar® D Slow als fixatiemateriaal bĳ de edentate implantaatafdruk met
als “none pressie” afdrukmateriaal Panasil® contact two in one Light of
het nog dunnere Panasil® contact plus X-Light.
Futar® D Slow kan verder nog gebruikt worden om snel, schoon en eenvoudig een werk- studiemodel te vervaardigen en als isolatiemateriaal
voor prothese elementen tĳdens het inbedden.

Voordelen

O Gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen
O Een lange verwerkings- uithardingstijd
O Dimensioneel blijvend stabiel

Zie pagina 10 voor verdere toebehoren.

Futar® D Slow is
verkrĳgbaar als:
• 50 ml cartridge

Futar® D Slow

50 ml
cartridge

Omschrijving met bestelcode

Verwerkingstijd Intraorale
(*)
uithardingstijd

Totale
uithardingstijd

2 x 50 ml

90 seconden

4 min. 30 sec. D 43

11951

3 minuten

Shore-D
hardheid (ca.)

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

Futar

®

Futar® Fast en Futar®
Futar® Fast en Futar® zijn de “zachtere” varianten van Futar® D Fast en Futar® D. Herkenbaar aan de groene kleur.

Omschrijving met bestelcode

Verwerkingstijd Intraorale
(*)
uithardingstijd

2 x 50 ml
11926
15 seconden
Big-Pack, 10 x 50 ml
28276
2 x 50 ml
11912
50 ml
Futar®
30 seconden
cartridge
Big-Pack, 10 x 50 ml
28277
* Intra-orale verwerkingstijd is korter dan de hierboven genoemde verwerkingstijd!
Futar® Fast

50 ml
cartridge

Totale
uithardingstijd

Shore-A
hardheid (ca.)

45 seconden

1 minuten

A 90

90 seconden

2 minuten

A 90

712

ACCESSOIRES
Toebehoren
Applyfix® 4 doseerpistool

Applyfix® 4

Het Applyfix 4 doseerpistool is voor de 50 ml cartridges (1:1/2:1)

voor de 50 ml cartridges 1:1/2:1

1 Stück

REF 17203

Mengtips voor de 50 ml cartridge verpakkingen

Mengtips, groen

De bijbehorende mengtip herkent u aan de kleurcodering van de
afsluitdop van de verschillende cartridges.

Ø 6,5 mm, voor Panasil® contact two in one,
Silginat®, Mucopren® Soft en Futar®

100 stuks
500 stuks

REF 17235
REF 01139

Mengtips, geel
Ø 4,2 mm, voor Panasil® contact plus

100 stuks
500 stuks

REF 17240
REF 17242

Mengtips, blau
Ø 3,2 mm, voor Mucopren® Soft
verzegelingssilicone

60 stuks

REF 17217

Dynamische mengtips voor de 380 ml jumbo
cartridge verpakkingen

Dynamische mengtips, blauw

Deze dynamische mengtips zĳ speciaal ontwikkeld voor de jumbo
cartridge verpakkingen van de firma Kettenbach.

45 stuks

Panasil® adhesief
Gebruik de juiste adhesief (10 ml = voor additiesiliconen) voor in de
lepel en laat de aangebrachte adhesief eerst goed drogen (4 min)
voordat er afdrukmateriaal wordt aangebracht en er afgedrukt kan
gaan worden. Bĳ lichtuithardende lepels eerst de inhibitielaag met
alcohol verwĳderen.
Indien er geen of een slechte hechting is tussen het afdrukmateriaal en de lepelwand dan kunnen er afdruk-onnauwkeurigheden
ontstaan.

Mucopren® adhesief
®

De speciale Mucopren adhesief (10 ml) voor de gewenste hechting
aan het prothesemateriaal. Prothese-oppervlak tweemaal met een
tussenpoos van 30 seconden dun bestrijken en daarna goed laten
drogen alvorens verder te gaan.

1012

de 380 ml jumbo cartridge

REF 17900

Panasil® adhesief
Additiesiliconen

10 ml

REF 14101

Mucopren® adhesief
gegarandeerde hechting aan
prothese-kunststof

10 ml

REF 14203

Voor meer informatie vraag uw dental
depot of direct via ons:
Kettenbach Dental Benelux
info@dental4.nl
Telefoon: +31 (0) 6 16 79 15 91
www.dental4.nl

051216_0221

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Phone: +49 (0) 2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.com

