VITA AMBRIA – Lista de verificação
®

Para que você tenha um início bem-sucedido com VITA AMBRIA, recomendamos que observe os seguintes pontos
antes de usá-lo pela primeira vez:

Modelação:

Para modelagem, use somente ceras orgânicas que queimam completamente sem deixar resíduos.
Ceras de fresagem, acrílicos de fresagem ou os acrílicos para impressão 3D devem ser verificados previamente quanto à sua
queima sem resíduos. Em caso de uso de acrílicos, as recomendações relacionadas à inclusão devem ser respeitadas.

Colocação:

Para garantir um fluxo sem problemas durante o processo de prensagem, a colocação dos condutos deve sempre ocorrer na direção
do fluxo. Em caso de muflas de 100 g, coloque a restauração na base da mufla em um ângulo de 80 - 90°; para muflas de 200 g,
coloque a restauração em um ângulo de 45 - 60°. Uma distância mínima de 10 mm entre os objetos de cera e o anel de silicone
deve ser respeitada.
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Calibração do forno de prensagem:

Para a primeira prensagem, recomendamos incorporar uma grade de cera juntamente com a restauração.
Com base na aparência, você pode avaliar o resultado da prensagem por meio da tabela de calibração e,
se necessário, ajustar a temperatura de prensagem. Para isso, observe a tabela de calibração n.º 10642.

Parâmetros de prensagem:

Os valores aqui indicados são orientações e servem apenas como guia. Variações nos resultados de queima são possíveis.
Os valores de referência devem, portanto, ser ajustados individualmente.
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Os pellets não devem ser empilhados. Em caso do peso da cera ser superior a 0,75 g, use um pellet L.
Para impedir que a mufla resfrie, coloque-a embaixo do forno aberto.
Não pré-aqueça o pellet e o êmbulo de prensagem.
Utilize apenas êmbolos de prensagem descartáveis.
Para informações detalhadas sobre o processamento, consulte as Instruções de uso do VITA AMBRIA n.º 10611. Para obter informações
sobre os componentes de sistema associados, leia as instruções de uso para o componente do sistema especificado no respectivo capítulo.
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Procedimento de prensagem:

