VITA ENAMIC Polishing Set clinical / technical
®

Pro snadné předběžné leštění a leštění na vysoký lesk VITA ENAMIC hybridní keramiky
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Platí od 09.16

VITA shade, VITA made.
Popis výrobku
Leštící sady VITA ENAMIC byly vyvinuty pro spolehlivé, hospodárné a k
materiálům šetrné opracování povrchu restaurací z hybridní keramiky
v praxi a laboratoři. Sady obsahují různá leštící tělesa pro předběžné
leštění a leštění na vysoký lesk.

Pomocí těchto nástrojů lze s ohledem na materiál leštit žvýkací plochy,
hrbolky, fisury a kontaktní body restaurace. Konečný výsledek těchto
leštících nástrojů pro povrchy je excelentní stupeň vyleštění.

Obraťte!

Přednosti výrobku

Údaje o výrobku

Excelentní konečné výsledky
Pomocí těchto nástrojů se dosáhne excelentních výsledků povrchů
odpuzujících plak. Přesný kruhový pohyb, sladěné velikosti zrna a individuální geometrie nástrojů zaručují vysoce přesné výsledky.

VITA ENAMIC Polishing Set clinical: zahrnuje celkem 6 nástrojů pro
kolénko. Obsahuje tři nástroje pro předběžné leštění a leštění na
vysoký lesk.

Jednoduchá a bezpečná manipulace
Nástroje zajišťují vysoký úběr. Snadná manipulace a používání bez
leštící pasty umožňují jednoduché a rychlé opracování. Možnost sterilizace nástrojů clinical zajišťuje bezpečnost.

VITA ENAMIC Polishing Set clinical: zahrnuje celkem 8 nástrojů pro
násadec. Obsahuje čtyři nástroje pro předběžné leštění a leštění na
vysoký lesk.

Manipulace šetrná k materiálu
Pomocí těchto nástrojů speciálně vyvinutých pro VITA EANMIC je
zaručeno dodatečné opracování šetrné k materiálu. Tak se například
zabrání nebezpečí možného vytváření mikroskopických trhlin.

VITA ENAMIC® zboží
Označení

Vysvětlení

Obsah / kusů

Výr. č.

VITA ENAMIC Polishing Set clinical

Dvoustupňový leštící systém s předběženým leštěním a
leštěním na vysoký lesk pro kolénko

6

EENPSETCV1

VITA ENAMIC Polishing Set technical

Dvoustupňový leštící systém s předběženým leštěním a
leštěním na vysoký lesk pro násadec

8

EENPSETT

Obsah / kusů

Č. výr.

3

ERWEB14M3

VITA ENAMIC® Polishing Set clinical – doplňkové balení
Označení

Vysvětlení

Předběžné leštění (pink)

SiC nástroje (karbid křemíku)

Leštící nástroj, špička, VI-EB14m
Leštící nástroj, čočka, VI-EL10m

6

ERWEL10M6

Leštící nástroj, kalíšek, VI-EC7m

6

ERWEC7M6

Leštící nástroj, špička, VI-EB14f

3

ERWEB14F3

Leštící nástroj, čočka, VI-EL10f

6

ERWEL10F6

Leštící nástroj, kalíšek, VI-EC6f

6

ERWEC6F6

Obsah / kusů

Č. výr.

Leštící nástroj, špička, VI-ES5m

6

ERHES5M6

Leštící nástroj, torpédo, VI-ET6m

6

ERHET6M6

Leštění na vysoký lesk (šedá)

Diamantové nástroje

VITA ENAMIC® Polishing Set technical – doplňkové balení
Označení

Vysvětlení

Předběžné leštění (pink)

SiC nástroje (karbid křemíku)

Leštící nástroj, kolečko, VI-ER15m

6

ERHER15M6

Leštící nástroj, čočka, VI-EL16m

6

ERHEL16M6

6

ERHES5F6

Diamantové nástroje

Leštící nástroj, špička, VI-ES5f
Leštící nástroj, torpédo, VI-ET6f

6

ERHET6F6

Leštící nástroj, kolečko, VI-ER15f

6

ERHER15F6

Leštící nástroj, čočka, VI-EL16f

6

ERHEL16F6
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Leštění na vysoký lesk (šedá)

