
Verniz para acabamento em peças acrílicas. Acabamento em 2 minutos.

Composição: 
Metilmetacrilato
DMT
Inibidor
EDMA
Fluorescente

Indicação:
GLAZE BRIL é indicado para acabamentos de aparelhos móveis novos, que sofreram ou não polimento químico, em 
aparelhos em uso que perderam o brilho e após consertos e reembasamento. GLAZE BRIL facilita 80% o 
acabamento em provisórios, impermeabilizando-os retirando sua porosidade, impedindo o acúmulo de bactérias e 
deixando a gengiva saudável para moldagem.

Embalagem:
Vidro com Tampa Pincel 15 ml

Aplicação:
Feito os desgastes no excesso, passar com o pincel o GLAZE BRIL por toda peça. Caso a peça não tenha sido 
prensada será necessário passar mais que uma camada. GLAZE BRIL não solta da peça, pois realiza um polimento 
químico, sendo compatível com resina acrílica autopolimerizável.
Caso haja necessidade, GLAZE BRIL pode ser diluído pelo líquido da resina termo.

Observações:
Não compatível com resina termopolimerizável.

Benefícios do produto:
•A rigorosa seleção e testes de recebimento das matérias-primas garantem os resultados especificados no produto 
final;
•Acabamento em 2 minutos;
•Baixa absorção de água;
•Sem monômero residual;
•Brilho inigualável;
•Facilidade de aplicação;
•Embalagem econômica.

Diferencial competitivo:
•Matérias-primas selecionadas.
•Rigorosos controles de fabricação.
•Facilidade de manuseio e aplicação para a execução do trabalho.
•Livre de Acrilatos.
•Embalagem prática.

Perguntas mais Frequentes:
O produto pode ser utilizado em resinas termopolimerizáveis?
O  Glaze Bril não é recomendado para  resinas termopolimerizáveis.

O Glaze Bril é indicado para que tipo de trabalhos?
Ele é indicado para acabamentos de aparelhos móveis ( ortodontia) novos, provisórios autopolimerizáveis, em 
aparelhos ortodônticos em uso que perderam o brilho e após consertos e reembasamento.

Precauções:
•Somente para uso odontológico; 
•Líquido: Material muito inflamável, não tóxico (Ponto de Fulgor: -4°C); 
•Como em todas as resinas acrílicas, recomenda-se o manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se luvas 
de nitrila e óculos de proteção; 
•O manuseio desta resina não é recomendável para gestantes, lactantes e pessoas com sensibilidades reconhecidas 
para este tipo de produto;
•Pode causar irritação da pele em pessoas suscetíveis;
•Conservar ao abrigo da luz e calor; 
•Não descartar os resíduos em esgotos e cursos d´água ou no lixo doméstico.

Responsável Técnico: 
Hélio Wiebeck CRQ-IV 04302790
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