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NON-PRESSIE AFDRUKTECHNIEK EN 

FUNCTIONELE RANDAFVORMING

Panasil® monophase Medium

IMPLANTOLOGIE EN 

PRODUCTKEUZE

Dun vloeiend afdrukmateriaal
Panasil® contact plus X-Light en Panasil® contact two in one Light zijn 
twee precisie siliconen afdrukmaterialen met uitstekende thixotrope 

eigenschappen voor de vervaardiging van een perfect zittende prothese. 

Bij de individuele lepel eerst alle ondersnijdingen op het werkmodel uit-
blokken en een minimaal en gelijkmatige afdrukruimte creëren voor het 
“non pressie” dun vloeiende afdrukmateriaal.

Voordelen

Gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen 

 Materiaal vloeit onder druk (thixotroop)

 Minimale kans op drukplaatsen (non pressie)

 Reuk- en smaakneutraal

Informeer ook naar de voordelige bulk aanbiedingen

Panasil® contact plus  X-Light en Panasil contact two in one Light 

zijn verkrijgbaar als:

•  50 mL cartridge verpakking

Panasil® contact two in one Light en Panasil® contact plus X-Light
Medium vloeiend afdrukmateriaal
Bijzonder geschikt voor o.a. al uw edentaat- en implantaatafdrukken. 
Panasil® monophase Medium is het eerste monofase additiesiliconen 

afdrukmateriaal dat gedurende de gehele verwerkingsperiode een 

uniek en constant bevochtigingsvermogen heeft.

Voordelen

 Dankzij hoge eindhardheid (scheurvast) zeer geschikt voor al uw 

 implantaatafdrukken

 Reuk- en smaakneutraal dus meer comfort voor de patiënt

 Goede drukopbouw en weergave van de fijnste details

 Gegarandeerde 3-dimensionale stabiliteit

Panasil® monophase  Medium is verkrijgbaar als: 
• 50 mL cartridge

• 380 mL jumbo cartridge

Panasil® tray Fast Heavy
Randafvorming 
Panasil® tray fast is, net zoals Futar® D en Futar® D Slow, zeer geschikt 

voor een functionele randafvorming. Voor een goede hechting altijd eerst 
Panasil® adhesief (REF 14101) aanbrengen.

Voordelen

 Minimale belasting door uitstekende mond uitname van de afdruk

 Reuk- en smaakneutraal, dus meer comfort voor de patiënt

 Gegarandeerde 3-dimensionale stabiliteit

Panasil® tray Fast Heavy is verkrijgbaar als:
•  50 mL cartridge

• 380 mL jumbo cartridge

Productkeuze Omschrijving met Bestel- 

code

Meng- 

methode

Verwerk-

ingstijd (*)

Intraorale 

uithardingstijd

Totale 

uithardingstijd

Shore-A 

hardheid (ca.)

Non-pressie afdrukmaterialen

Panasil® contact plus X-Light 2 x 50 mL cartridge 1189211 2:00 minuten 2:00 minuten 4:00 minuten A 45

Panasil® contact two in one Light 2 x 50 mL cartridge 1178111 2:00 minuten 2:00 minuten 4:00 minuten A 47

Panasil® monophase Medium 2 x 50 mL cartridge 1350111 2:00 minuten 2:00 minuten 4:00 minuten A 60

Panasil® monophase Medium 2 x 380 mL cartridge 14709 2:00 minuten 2:00 minuten 4:00 minuten A 60

Panasil® tray Fast Heavy 2 x 50 mL cartridge 1355111 1:20 minuten 2:00 minuten 3:20 minuten A 62

Panasil® tray Fast Heavy 2 x 380 mL cartridge 14705 1:20 minuten 2:00 minuten 3:20 minuten A 62

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

212 312

nu in het 

cartridgesysteem

NIEUWE

nu in het 

cartridgesysteem

NIEUWE

Materiaalkeuze edentate patiënt.

nu in het 

cartridgesysteem

NIEUWE



PIJLPUNTREGISTRATIE EN

FUNCTIONELE RANDAFVORMING

Futar® D Slow

IMPLANTOLOGIE EN 

PRODUCTKEUZE

Futar® D en Futar® D Fast
Shore-D Hardheid

Dankzij de hoge eindhardheid goed freesbaar. 

Futar® D is zeer geschikt voor de vervaardiging van een functionele 

randafvorming.  Met een verwerkingstijd van 15 sec. en een korte intra-

orale uithardingstijd kan men met Futar® D Fast snel en nauwkeurige 

een pijlpuntregistratie realiseren.

Voordelen Futar® D en Futar® D Fast

 Gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen 

 Een zeer korte verwerkings- uithardingstijd

 Dimensioneel blijvend stabiel

 Extra prijsvoordeel via de Big-Pack verpakking

Futar® D en Futar® D Fast zijn verkrijgbaar als:
• 50 mL cartridge

Shore-D Hardheid
Ook nu weer is het verschil (behalve de kleur) de verwerking en 

intraorale uithardingstijd. Futar® D Slow is zeer geschikt om een functi-

onele 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 een-

voudig een werk- studiemodel te vervaardigen en als isolatiemateriaal 

voor prothese elementen tijdens het inbedden.

Voordelen

 Gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen

 Een lange verwerkings- uithardingstijd

 Dimensioneel blijvend stabiel

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

Futar® en Futar® Fast
Shore-A Hardheid

Flexibeler en minder hard dan de Futar D varianten en herkenbaar aan 

de groene kleur. Door de verschillende uithardingstijden en eindhard-

heden zijn er tal van toepassingen mogelijk.

Voordelen Futar® en Futar Fast

 Gebruiksklaar en hygiënisch aan te brengen 

 Een zeer korte verwerkings- uithardingstijd

 Dimensioneel blijvend stabiel

 Extra prijsvoordeel via de Big-Pack verpakking

Futar en Futar Fast zijn verkrijgbaar als:
• 50 mL cartridge

Productkeuze Omschrijving Bestelcode Meng- 

methode

Verwerkingstijd 

(*)

Intraorale 

uithardingstijd

Totale 

uithardingstijd

Shore-A/D 

hardheid (ca.)

Futar® D Fast
2 x 50 mL cartridge 1196111

00:15 minuten 00:45 minuten 1:00 minuut D 43
10 x 50 mL cartridge 2827911

Futar® Fast
2 x 50 mL cartridge 1192611

00:15 minuten 00:45 minuten 1:00 minuut A 90
10 x 50 mL cartridge 2827611

Futar® D
2 x 50 mL cartridge 1193211

00:30 minuten 1:30 minuten 2:00 minuten D 43
10 x 50 mL cartridge 2827811

Futar® 
2 x 50 mL cartridge 1191211

00:30 minuten 1:30 minuten 2:00 minuten A 90
10 x 50 mL cartridge 2827711

Futar® D Slow 2 x 50 mL cartridge 1195111 1:30 minuten 3:00 minuten 4:30 minuten D 43

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

412 512

nu in het 

cartridgesysteem

NIEUWE

nu in het 

cartridgesysteem

NIEUWE

nu in het 

cartridgesysteem

NIEUWE

Registratiemateriaal edentate patiënt.



Silginat®

IMPRESSION

SYSTEM

Universeel afdrukmateriaal
Silginat® is een universeel afdrukmateriaal voor alle alginaat indicaties 

zoals eenvoudig uitneembare prothetische werkstukken. 

Voordelen

 Tijd- en dus kostenbesparing dankzij minimale  voorbereiding en 

 schoonmaakwerk 

 Uitstekende vloeieigenschappen en zeer goede  detailweergave

 Zeer thixotroop en daardoor blijft Silginat® zeer goed in de lepel “staan”

 Meerdere malen uit te gieten: direct of veel  later.

 Scan-geoptimeerd (zonder te poederen)

Silginat® is verkrijgbaar als:
• 50 mL cartridge 
• 380 mL jumbo cartridge

Panasil® lab Putty
Diverse toepassingen
Panasil® lab Putty is een extra hard siliconenmateriaal op vinylpoly-

siloxaan basis voor het laboratorium. Panasil® lab Putty biedt voor de 

tandtechnicus en tandprotheticus de volgende bijzonderheden.

Voordelen

 Dermatologisch verantwoord en eenvoudige 1:1 dosering

 Gebruiksvriendelijke “Non-sticky” verwerking

 Directe shore A-hardheid van 85 (na 24 uur 90)

 Gemakkelijk snijdbaar elastisch putty materiaal

 Lineaire variatie van slechts ≤ 0,1%

 Behoud van stabiliteit en vormvastheid

 Uitstekende vloeieigenschappen en een zeer goede detailweergave

 Warmtebestendig + 200 ºC max.

 Economisch en hygiënisch in gebruik

Rebasingmateriaal

Mucopren® Soft Een rebasingmateriaal gebaseerd op additiesilicone 

(vinylpolysiloxaan) voor directe en indirecte toepassingen die wel blijft 
zitten. Een verbluffend eindresultaat met een gegarandeerde draagtijd 
van minimaal één jaar!

Voordelen

 Gebruiksklaar en hyginënisch aan te brengen.

 Een blijvende en doeltreffende hechting.

Mucopren® Soft is verkrijgbaar als:
• Basis-Set 
• 50 mL navulling

Mucopren® Soft

Productkeuze 

 

Omschrijving met 

 

Bestelcode Verwerkings-

tijd (1) 

Intraorale 

uithardings-

tijd

Totale 

uithardings-

tijd

Shore-A 

hardheid (ca.)

Mucopren® Soft

50 mL Mucopren® Soft,  

50 mL navulling + toebehoren
28105

2:15 minuten 1 3:15 minuten 1 5:30 minuten A 28

2 x 50 mL Mucopren® Soft 15687

Silginat®
6 x 50 mL cartridge 1384611 1:15 minuten 1 1:15 minuten 2:30 minuten A 42

24 x 50 mL cartridge 1384711 1:15 minuten 1 1:15 minuten 2:30 minuten A 42

2 x 380 mL cartridge 14713 1:30 minuten 1 1:30 minuten 3:00 minuten A 42

Panasil® lab Putty 2 x 2,5 kg 11153 00:30 minuten 2 1:45 minuten 4:00 minuten –

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

 2 bij 23°C

612 712

nu in het 

cartridgesysteem

NIEUWE

Materiaalkeuze edentate patiënt.

SOFTLINER EN FRAME AFDRUK DUPLICEREN EN PRODUCTKEUZE



MAAK EEN AFSPRAAK ONLINE OF OP LOCATIE VIAKENNISMAKING

INFO@DENTAL4.NL

AFDRUKSTAPPEN

Functionele randafvorming met Futar® D en of 
Futar® D Slow (= additiesiliconen)

 Penseel de bijbehorende Panasil® adhesief alleen op de 

 randen en A-lijn van de individuele lepel. Laat de adhesief 

 eerst goed drogen totdat de glans verdwijnt en de opper- 

 vlakte mat geworden is. (versnel dit proces eventueel via de 

 luchtspuit / meerfunctiespuit)

 Breng Futar® D of Futar® D Slow aan via het doseerpistool.

 Plaats de individuele afdruklepel in de mond en activeer 

 vervolgens de omslagplooi & randafvorming binnen de 

 aangegeven verwerkingstijd.

De “non pressie” protheseafdruk
De voorbereiding

 Controleer de individuele lepels (randlengte) en verwijder  

 een eventuele inhibitie-(plak)laag. 

 Sluit alle externe factoren uit welke de uithardingstijden  

 van Futar- en afdrukmateriaal nadelig kunnen beïnvloeden, 

 zoals bijvoorbeeld een inhibitielaag en latex handschoenen.

 De verwerkings- en uithardingstijden worden beïnvloed 

 door de omgevingstemperatuur. Werkt men bijvoorbeeld  

 langer dan 1 min. in de mond dan begint het afdruk- 

 materiaal lokaal al met de uitharding.

PANASIL® TRAY FAST HEAVY

(PAGINA 2)

OPTIONEEL

De definitieve afdruk 
 Verwijder het uitgeharde Futar® D en/of Futar® D Slow 

 aan de binnenzijde van de afdruklepel, t/m 3 mm van de 

 lepelrand en controleer / corrigeer de A-lijn op lengte.

 Penseel nu de gehele afdruklepel tot over de lepelrand met 

 Panasil® adhesief in en laat deze vervolgens weer eerst 

 goed drogen. (oppervlakte moet mat zijn)

 Breng nu voldoende Panasil® contact plus X-Light (paars) 

 of het iets dikkere Panasil® contact two in one light (groen) 

 in de lepel en op de randen van de afdruklepel aan. 

 Verdeel het afdrukmateriaal vervolgens gelijkmatig met 

 een spatel tot over de lepelrand. 

 Plaats de lepel in de mond en vervolgens rustig en gelijk- 

 matig aandrukken en niet doordrukken. Bij een bovenkaak 

 dorsaal en bij een onderkaak ventraal. 

 Na 1 min. en 10 sec. (maximale verwerkingstijd bij mondtemperatuur) 

 de lepel niet meer bewegen en deze, zonder druk, met twee vingers 

 blijven vasthouden.

 Met behulp van een mondspiegel het eventueel teveel aan 

 afdrukmateriaal in het gebied van de A-lijn opvangen en verwijderen.

 Na de voorgeschreven totale uithardingstijd de afdruk uit de mond 

  halen en na controle de afdruk met water schoonspoelen en  

desinfecteren.

812 912

NIEUW SYSTEEM – 

HETZELFDE PRODUCT

 
     Leer meer over de 

VOORDELEN van uw 

         gekozen product

2

S  ORIGINEEL

Verzegelde cartridge afsluiting

4

S  COMPATIBEL

Werkt met hetzelfde vertrouwde doseerpistool

3

S  GEMAKKELIJK 

Kleurcodering: de afsluitdop en bijbehorende mengtip 

komen qua kleur overeen

S  ECONOMISCH 
  The nieuwe blauwe mengtip heeft tot 20% 

minder materiaalverlies dan de vorige groene 

mengtips van de Futar®/Panasil®/Silginat® 

producten (Ø 6.5 mm)
  Direct toe te passen: 

meer materiaal, minder verspilling 

1

https://www.kettenbach-dental.com/ 
interactive/en/

4

3

1

Made 
in

Germany

2



 
TOEBEHOREN

Sympress mengapparaat - Meng en druk af met Kettenbach Dental

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

Dynamische mengtips

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.

Dynamische mengtips, blauw

50 tips REF 17900

Lepel adhesief

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.

Panasil® adhesief 

voor Panasil® 

(Vinylpolysiloxan)

10-ml-fles REF 14101

Mengtips
Mengtips voor de 50 ml cartridge 

verpakkingen
De bijbehorende mengtip herkent u aan de kleurcodering 

(rood of blauw) van de afsluitdop van de verschillende 50 

ml cartridges. 

  Mengtips, rood, Ø 4,0 mm

voor Panasil® contact plus

50 tips REF 17249

100 tips 17250

 Mengtips, blauw, Ø 6,0 mm

voor Panasil® contact two in one, 

Silginat®,en Futar®

50 tips REF 17244

100 tips REF 17246

 Mengtips, groen, 6,5 mm

voor Mucopren® Soft 

50 stuks REF 17234

 Mengtips, blau, 3,2 mm

voor Mucopren® Soft verzegelingssilicone

60 stuks REF 17217

1012

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

1 stuk REF 17203

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 be-

strijken en daarna goed laten drogen alvorens verder te 
gaan.

Mucopren® adhesief 

gegarandeerde hechting aan 

prothese-kunststof 

10-ml-fles REF  14203



Kettenbach GmbH & Co. KG 

Im Heerfeld 7 

35713 Eschenburg · Germany 

Phone: +49 (0) 2774 7050 

info@kettenbach.com 

www.kettenbach-dental.com

Voor meer informatie vraag uw dental 

depot of direct via ons: 

Kettenbach Dental Benelux 

info@dental4.nl  

www.dental4.nl 0
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