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Omschrijving met bestelcode

Visalys® Temp

50 ml
cartridge

kleur A1
1 x 50 ml, 15 mengtips

13780
kleur A2 13781
kleur A3 13782

kleur A2 Big-Pack,
5 x 50 ml, 15 mengtips 13794

kleur A3 Big-Pack,
5 x 50 ml, 15 mengtips 13795

mixingtips 50 stuks 13789

Applyfi x® 6 Doseerpistool voor 50 ml cartridge 4:1/10:1 17208

 Het tijdelijk kroon- en brugmateriaal: Visalys® Temp

Visalys® Temp

Een zeer stabiel en esthetisch composietmateriaal voor de vervaardiging 
van tś delś k kroon- en brugmateriaal, inlays, onlays en facings.

Dit tweecomponenten systeem, gebaseerd op multifunctioneel acrylcom-
posiet, bevat geen bisfenol-A of derivaten ervan. 

De pasta’s worden door middel van Applyfi x 6 doseerpistool (10:1) en over-
eenkomstige mengtips gedoseerd en gemengd.

De voordelen op een rij:
Eenvoudige verwerking

 � Zeer goede vloei-, thixotrope-eigenschappen en minimale 
verwerkings- en afwerktijd.

 � Geringe smeerlaag welke snel en gemakkelijk met een 
desinfectiedoekje te verwijderen is.

 � Zolang deze smeerlaag nog niet verwijderd is kan de 
noodvoorziening probleemloos met Visalys Temp gerelined c.q. 
gerepareerd worden.

 � Dankzij dichte oppervlakte structuur eenvoudig af te werken met 
geringe stofontwikkeling.

 � Glad oppervlakte en hoogglans zonder te polijsten - polijsten is 
niet nodig en indien toch gewenst, dan slechts minimaal.

 � Extra prijsvoordeel via de Big-Pack verpakking

Buitengewoon stabiel

 � Aanwijsbaar minder reparaties: minder werk, tevreden patiënten.

 � Ook als langdurige noodvoorziening (> 4 weken) geschikt.

 � Noodvoorzieningen breken zelden tijdens uitnemen en 
terugplaatsen.

Hoge esthetiek

 � Natuurlijke translucentie en opalescentie, geven dankzij het 
kameleoneffect een optimale integratie in de bestaande 
mondsituatie.

 � Natuurlijke fluorescentie.

 � Esthetisch zeer geschikt als noodvoorziening voor in het front.

Verwerkingstijd Handling

00:00-00:40 
min.: sec.

Aanbrengen van Visalys® Temp 
in de afdruk en plaatsen in de 
mond.

Uitharding in de mond.

01:30 - 02:30 
min.:sec.

Verwijderen uit de mond.
(Optimaal na 02:00 min.)

Volledige uitharding.

Vanaf 4 min
Afwerken van de
noodvoorziening

Tijdelijke voorziening


