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BLACK EDITION

PERFEKCYJNE WYCISKIPERFEKCYJNE WYCISKI

affinis.coltene.com

AFFINIS® Zestaw próbny
BLACK EDITION  

Zestaw próbny 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 Tłok 75 ml

Zestaw próbny 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 Dozownik 75 ml

6001 9555

6001 9638

AFFINIS® heavy body         

BLACK EDITION 

System 360 heavy body Starter Kit 
1 x 380 ml AFFINIS heavy body
1 x Pierścień mocujący
10 x Dynamiczna końcówka mieszająca

System 360 heavy body 
2 x 380 ml AFFINIS heavy body
1 x Pierścień mocujący

System 360

6001 9776

6001 9774

AFFINIS® heavy body           

BLACK EDITION 

2 x 75 ml AFFINIS heavy body  
8 x Końcówki mieszające

System 75

6001 9554

Z MIŁOŚCIĄ DO SZCZEGÓŁÓW



impression in cross sectionimpression in cross section

NADZWYCZAJNA CZYTELNOŚĆ

AFFINIS® PRECIOUS regular body

Masy „wash” AFFINIS®  

PRECIOUS wykazują kąt 

przylegania wynoszący tylko 

10°. Doskonałe zapływanie 

umożliwia łatwe odwzoro-

wanie przez masę wyciskową 

wszystkich istotnych szcze-

gółów w wilgotnych warun-

kach jamy ustnej. Wyjątkowe 

powinowactwo powierzch-

niowe zapobiega tworzeniu 

się pęcherzyków powietrza i 

zniekształceń na krawędziach. 

Dla perfekcyjnych  

wycisków.

AFFINIS® PRECIOUS spływa bez-
pośrednio do bruzdy, zapobiega-
jąc powstawaniu pęcherzyków 
powietrza.

Właściwości tiksotropowe zapobie-
gają spływaniu.

Samokonturująca konsystencja i 
środek powierzchniowo czynny o 
dużej aktywności wytwarzają 
innowacyjne powinowactwo do 
wilgotnej struktury zęba.

Masy „wash” AFFINIS® PRECIOUS 
umożliwiają uzyskanie dokład-
nych wycisków bez pęcherzyków 
powietrza.

DOSKONAŁE ZAPŁYWANIE

Nowy, czarny materiał do łyżek 

AFFINIS heavy body BLACK 

EDITION pozwala osiągnąć 

wraz ze złotym lub srebrnym 

materiałem AFFINIS PRECIOUS 

doskonałą czytelność wycisku.

Unikalne połączenie kolorów 

umożliwia jeszcze dokładniej-

sze odwzorowanie szczegółów 

i pomaga w ocenie jakości 

wycisku.

Widoczna precyzja z miło-
ścią do szczegółów.

Początkowe powinowactwo do powierzchni na wilgotnej zębinie

Określona ilość materiału na powierzchni wilgotnej zębiny po 10  s.

AFFINIS® PRECIOUS stworzono, by umożliwić osiąganie najlepszych rezultatów w jamie ustnej i laboratorium. Dzięki wilgotności materiału mokry gips 
łatwo napływa do wycisku, pozwalając na odlanie idealnego modelu. Dobrze wykonany model umożliwia technikowi stworzenie precyzyjnej, pasującej 
odbudowy.

AFFINIS® PRECIOUS

Płytkowa struktura wypełniacza, przypomina-
jącego zwierciadło, redukuje odbijanie światła 
na powierzchni, co prowadzi do lepszego 
kontrastu i większej czytelności.

Nieregularna struktura standardowych 
wypełniaczy powoduje nieuporządkowane 
odbijanie światła na powierzchni, czego 
rezultatem jest mniejszy kontrast i gorsza 
czytelność.

Unikalna srebrna i złota pigmentacja znacznie 
redukuje efekt odbijania światła, a czytelność 
jest jeszcze lepsza dzięki maksymalnemu 
kontrastowi kolorów.

Standardowa masa wyciskowa

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

Wypełniacz
AFFINIS® PRECIOUS pigmenty

Wypełniacz
Standardowe pigmenty


