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BLACK EDITION

MOLDES PERFEITOSMOLDES PERFEITOS

BLACKCOM AMOR PELOS DETALHES

affinis.coltene.com

AFFINIS® Trial Kits
BLACK EDITION  

Trial Kit 1
2 x 75 ml AFFINIS heavy body  
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS light body 
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS regular body
1 x Êmbolo 75 ml

Trial Kit 2
2 x 75 ml AFFINIS heavy body  
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS light body 
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS regular body
1 x Aplicador 75 ml

6001 9555

AFFINIS® heavy body         

BLACK EDITION 

System 360 heavy body Starter Kit 
1 x 380 ml System 360 heavy body  
1 x Anel de fixação
10 x Dynamic Mixing Tips

System 360 heavy body 
2 x 380 ml System 360 heavy body 
1 x Anel de fixação

System 360

6001 9776

6001 9774

AFFINIS® heavy body            

BLACK EDITION 

2 x 75 ml AFFINIS heavy body  
8 x Mixing Tips

System 75

6001 9554

6001 9638



impression in cross sectionimpression in cross section

VISIBILIDADE EXCECIONAL

AFFINIS® PRECIOUS regular body

Os materiais fluidos AFFINIS® 

PRECIOUS têm um ângulo de 

contato de apenas 10°. Suas 

propriedades fluidas superio

res permitem que o material 

de moldagem capture todos 

os detalhes críticos da superfí

cie das preparações em um 

ambiente húmido. A afinidade 

única com a superfície evita a 

retenção de ar e distorções da 

margem. 

Para moldes perfeitos.

AFFINIS® PRECIOUS flui diretamen-
te para dentro do sulco evitando 
retenção de ar.

Propriedades tixotrópicas evitam 
deslocamentos.

A consistência auto-contornos e o 
agente altamente tensoativo 
produzem uma afinidade 
inovadora com a estrutura húmida 
do dente.

Materiais fluidos AFFINIS® PRECI-
OUS produzem moldes precisos e 
sem bolhas.

PROPRIEDADES FLUIDAS SUPERIORES

O novo material preto para 

moldes AFFINIS heavy body 

BLACK EDITION, com o 

AFFINIS PRECIOUS de cor ouro 

ou prata, alcança excelente 

visibilidade do molde.

A combinação única de 

cores exibe detalhes com 

maior precisão ainda e auxilia 

na avaliação qualitativa do 

resultado da moldagem.

Precisão visível com amor 
pelos detalhes.

Afinidade inicial de superfície na dentina húmida

Quantidade definida de material sobre a superfície húmida da dentina após 10 s.

AFFINIS®PRECIOUS foi desenvolvido para produzir resultados precisos na boca e no laboratório. A molhabilidade permite ao gesso húmido escorrer mais 
facilmente para dentro da impressão, produzindo modelos em gesso pedra mais precisos. Um molde preciso é a chave para que o técnico de laboratório 
possa criar restaurações de ajuste adequado.

AFFINIS® PRECIOUS

A estrutura laminar da carga de aspecto espe
lhado reduz a dispersão da luz na superfície, o 
que resulta em melhor contraste e visibilidade.

A estrutura irregular das cargas padrão conduz à 
dispersão da luz indireta na superfície, o que 
resulta em um contraste menor e visibilidade 
inferior.

A pigmentação prateada e dourada única re
duz drasticamente o efeito de dispersão da luz 
e a visibilidade é intensificada pelo contraste 
máximo da cor.

Material de moldagem padrão

AFFINIS®PRECIOUS Produto A Produto B Produto C Produto D Produto E

Carga
Pigmentos AFFINIS® PRECIOUS

Carga
Pigmentos padrão


