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TOEBEHOREN

Sympress mengapparaat - Meng en druk af met Kettenbach Dental

De voordelen
 Homogene-/luchtbelvrije massa gewaarborgd 

 Zeer hoge mengsnelheid dus langere verwerkingstijd van het afdrukmateriaal

  Gebruiksvriendelijk en meer zekerheid dankzij het nieuwe jumbo cartridge systeem  
en de “place & go” dynamische mengtips

 Minimale afmetingen, muurbevestiging mogelijk en dus ruimtebesparing

Dynamische mengtips

Mengtips

Lepel adhesief

Dynamische mengtips voor de  
380 ml jumbo  cartridge verpakkingen
Deze dynamische mengtips zĳ speciaal ontwikkeld voor 
de jumbo cartridge verpakkingen van de firma Kettenbach 
Dental.

Mengtips voor de 50 ml cartridge verpak-
kingen
De bijbehorende mengtip herkent u aan de kleurcodering 
(rood of blauw) van de afsluitdop van de verschillende 50 
ml cartridges. Voor het omspuiten in de mond van de patiënt 
kunt u gebruik maken van de passende intra-orale tips. De 
intra orale tips, ø 0.6 mm transparant gaan samen met de 
rode mengtips ø 4.0 mm van Panasil® initial contact X-Light. 
De intra orale tips, ø 1.0 mm transparant gaan samen met 
de blauwe mengtips ø 6.0 mm van Panasil® initial contact 
Light en Panasil® monophase Medium.

Lepel adhesief
Gebruik de juiste adhesief (14101 Panasil adhesief, 10 ml 
is voor  additie-siliconen) voor in de lepel en laat de aan-
gebrachte  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 ontstaan er afdruk-onnauwkeurigheden.

Dynamische mengtips, blauw
50 tips REF 17900

  Mengtips, rood, Ø 4.0 mm
50 tips REF 17249

100 tips 17250

 Mengtips, blauw, Ø 6.0 mm
50 tips REF 17244

100 tips REF 17246

 Intra-orale tips, transparant
voor de roode mengtips Ø 4.0 mm  

100 stuks REF 17259
 Intra-orale tips, wit

voor de blauwe mengtips Ø 6.0 mm  
100 stuks REF 17260

Panasil® adhesief 
voor Panasil® 

(Vinylpolysiloxan)

10-ml-fles REF 14101
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1 fase afdruktechniek

Light body materiaal Medium body materiaal Heavy body materiaal Putty materiaal

Lepelkeuze
Gesloten lepel
met adhesief

Gesloten (evt. geperfore-
erde) lepel met adhesief

Consistentie voor in de
lepel /productkeuze

Identium® Light Identium® Medium Identium® Heavy n.v.t

als monofase of
samen met

gecombineerd met

Omspuitmateriaal
Identium® Light Identium® Light n.v.t

 
TOEBEHOREN

Sympress mengapparaat Meng en druk af met Kettenbach Dental

De voordelen
 Homogene-/luchtbelvrije massa gewaarborgd 

 Zeer hoge mengsnelheid dus langere verwerkingstijd van het afdrukmateriaal

  Gebruiksvriendelijk en meer zekerheid dankzij het nieuwe jumbo cartridge systeem  
en de “place & go” dynamische mengtips

 Minimale afmetingen, muurbevestiging mogelijk en dus ruimtebesparing

Dynamische mengtips

Mengtips

Lepel adhesief

Dynamische mengtips voor de  
380 ml jumbo  cartridge verpakkingen
Deze dynamische mengtips zij speciaal ontwikkeld 
voor de jumbo cartridge verpakkingen van de firma 
Kettenbach Dental.

Mengtips voor de 50 ml cartridge 
verpakkingen
De bijbehorende mengtip herkent u aan de kleurco-
dering (rood of blauw) van de afsluitdop van de ver-
schillende 50 ml cartridges. Voor het omspuiten in de  
mond van de patiënt kunt u gebruik maken van de 
passende intra-orale tips. De intra orale tips, ø 0.6 mm 
transparant gaan samen met de rode mengtips, ø 4.0 mm  
van Identium® Light. 

Lepel adhesief
Altijd een adhesief gebruiken in een gesloten afdrukle-
pel. (In een geperforeerde lepel kan een lepel adhesief 
ook gewenst zijn) Gebruik de bijbehorende adhesief: 
bij Identium® is dat Identium® adhesief en bij additie 
siliconen is dit Panasil® adhesief voor in de afdruklepel. 
Laat de adhesief altijd eerst goed drogen voordat er 
afgedrukt gaat worden.

Dynamische mengtips, blauw
45 tips REF 17900

  Mengtips, rood, Ø 4.0 mm

50 tips REF 17249
100 tips 17250

   Intra-orale tips, 
transparant, Ø 0.6 mm
100 tips REF 17259

Identium® adhesief 
voor Identium® 

(Vinylsiloxanether)

10-ml-fles REF 14204
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GEOPTIMALISEERD MENGSYSTEEM ! 
DEZELFDE PRODUCTKWALITEIT

Made 
in

Germany

* Vergeleken met de „oude“ groene mengtip (Ø 6,5 mm)

Met het nieuwe geoptimaliseerde 50 ml cartridgesysteem 
haalt u nog meer uit Panasil®, Futar®, Identium® en Silginat®.
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S  COMFORTABEL
Kortere mengtip voor de gewenste vermenging

S  VERTROUWD
Afsluitbaar en origineel 

  Origineel en vertrouwd product  
van Kettenbach Dental

 Hygiënisch en effectief afsluitbaar

S  COMPATIBEL
Werkt met hetzelfde doseerpistool

S  ZEKER
Positionerings zekerheid: 
Eenvoudig en zekere bevestiging 
van de mengtip

S  UNIEK
Unieke kleurcodering: 
Duidelijke mengtip keuze

S  ECONOMISCH 
  Profiteer van tot 20% minder materiaal- 
verlies dankzij de blauwe mengtip*

  Direct toe te passen:  
meer materiaal, minder verspilling
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GEOPTIMALISEERD MENGSYSTEEM ! 
DEZELFDE PRODUCTKWALITEIT

Made 
in

Germany

* Vergeleken met de „oude“ groene mengtip (Ø 6,5 mm)

Met het nieuwe geoptimaliseerde 50 ml cartridgesysteem 
haalt u nog meer uit Panasil®, Futar®, Identium® en Silginat®.
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S  COMFORTABEL
Kortere mengtip voor de gewenste vermenging

S  VERTROUWD
Afsluitbaar en origineel 

  Origineel en vertrouwd product  
van Kettenbach Dental
 Hygiënisch en effectief afsluitbaar

S  COMPATIBEL
Werkt met hetzelfde doseerpistool

S  ZEKER
Positionerings zekerheid: 
Eenvoudig en zekere bevestiging van de mengtip

S  UNIEK
Unieke kleurcodering: 
Duidelijke mengtip keuze

S  ECONOMISCH 
  Profiteer van tot 20% minder materiaal- 
verlies dankzij de blauwe mengtip*

  Direct toe te passen:  
meer materiaal, minder verspilling
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