GIPSY · PIASEK · PUMEKS
DLA TWOJEJ PRACOWNI

Gips ALAMO S II klasa

Szybkowiążący gips modelowy klasy II wykonany z wysokogatunkowego
alabastru. Zawiera 20% gipsu twardego. Kontrolowana ekspansja, optymalne
odwzorowanie detali, łatwy w użyciu.
Zastosowanie: modele szkoleniowe, modele do planowania, modele
diagnostyczne
Kolor biały
Opakowanie: 25 kg

Gips HINRIDUR III klasa

Gips klasy III wyprodukowany przy użyciu specjalnej procedury na bazie
wysokiej jakości czystego naturalnego gipsu. Ekstremalna twardość
i stabilność krawędziowa o niskiej rozszerzalności i doskonałej płynności.
Zastosowanie: modele robocze, modele przeciwstawne, prace protetyczne,
modele przy naprawach, podścielenia, uzupełnienia protetyczne, modele
poglądowe
Kolor żółty
Opakowanie: 5 kg, 25 kg

Gips Hinrizit Ortho III klasa

Twardy gips klasy III o dużej ziarnistości do szerokiego zakresu zastosowań
w technice dentystycznej. Wykonany ze specjalnie wyselekcjonowanego
naturalnego gipsu o trwałej stabilności objętościowej. Materiał ma wysoką
wytrzymałość na ściskanie i bardzo gładką powierzchnię. Używany w celu
zapewnienia wysokiego stopnia bieli do prac ortodontycznych.
Zastosowanie: modele robocze, modele przeciwstawne, prace protetyczne,
modele przy naprawach, podścielenia, uzupełnienia protetyczne, prace
ortodontyczne, modele poglądowe
Kolor super biały
Opakowanie: 25 kg

Gips HINRISTONE 20 IV klasa

Super twardy gips klasy IV o optymalnej płynności i właściwościach tiksotropowych. Znakomita stabilność krawędzi i wytrzymałość na ściskanie, bardzo
dobra odporność na zarysowania i pęknięcia przy minimalnej rozszerzalności.
Zastosowanie: modele pod implanty, modele dzielone, modele diagnostyczne
w technice koron i mostów, modele przeciwzgryzowe.
Kolor złoto-brązowy
Opakowanie: 5 kg, 25 kg

Gips artykulacyjny

Gips artykulacyjny, syntetyczny przeznaczony do precyzyjnego montażu modeli
w artykulatorze, rejestracji zgryzu, pracy przy modelach ortodontycznych, na
przedlewy i bazy do frezowania.
Mała rozszerzalność liniowa i doskonała stabilność materiału oraz wysoka siła
wiązania.
Zastosowanie: prace artykulacyjne, bazy do frezowania
Kolor super biały
Opakowanie: 25 kg

Piasek protetyczny

Piasek na bazie tlenku glinu do piaskowania uzupełnień wykonanych
z dowolnego stopu. Wysokogatunkowy korund firmy HINRICHS nie powoduje
krzemicy i jest zgodny z przepisami BHP. Ziarna o ostrych krawędziach
i ekstremalna twardość gwarantują bardzo wydajne piaskowanie.
Dostępne wielkości ziaren: 250 μm, 110 μm, 50 μm
Kolor biały
Opakowanie: 5 kg lub 25 kg

Pumeks protetyczny

Proszek do polerowania bez kwarcu. Doskonałe właściwości robocze. Brak
ryzyka krzemicy. Nieprzetworzony i przyjazny dla środowiska produkt naturalny,
który po użyciu można łatwo zutylizować.
Dostępne wielkości ziaren: drobne, średnie, grube
Opakowanie: 5 kg.

Kolekcja zębów HINRICHS

Zabawne figurki w kształcie zębów wykonane z gipsu.
Pakowane w wysokiej jakości pudełka prezentowe.
Wysokość figurki: od 11,5 cm do 14 cm
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