
Indicação:
Líquido isolante de modelos de gesso na técnica de polimerização de resinas acrílicas. 
A película isolante garante superfícies lisas na resina acrílica.
Isolação segura entre resina/gesso e gesso/gesso.

Características/Benefícios:
• Para uso nas técnicas convencional e microondas.
• De fácil aplicação devido à sua viscosidade, permite fluidez e secagem rápida, com excelentes propriedades isolantes.
• A espessura do filme é adequada, não causando alterações dimensionais.
• Secagem rápida que otimiza o tempo de trabalho.

Apresentações: Frascos de 250ml, 500ml e 1000ml.

Composição: Alginato, Conservantes e Água

Instruções de Uso:
Agite antes de usar.
A cera deve ser cuidadosamente eliminada. 
Colocar a quantidade necessária de Isoclear em um recipiente e aplicá-lo com um pincel limpo em toda a superfície que será isolada. 
Aplicar duas camadas finas com a mufla a 40°C. Evitar o apossamento do isolante nos sulcos e ranhuras. Cuidado para não aplicar o 
isolante nos dentes e em grampos.
No case de se utilizar filme separador na primeira prensagem, retire-o, recorte o excesso de resina e aplique o Isoclear.
Após a secagem completa da película isolante, pode ser iniciada a acrilização da prótese.
O excesso de Isoclear não deve retornar ao frasco original. 
O modelo de gesso de estar hidratado. A umidade impede que bolhas de ar do gesso penetrem na resina devido à pressão, durante o 
processo de polimerização. 

Advertência/Precauções:
• Não é apropriado para ser usado em boca.
• Manter o frasco fechado.
• Conservar ao abrigo de luz e calor.
• Manter fora do alcance das crianças.
• Evitar contato com a pele e com os olhos.
• Não contaminar o frasco com resíduos de gesso.
• Não inflamável.
• Se houver irritação, procure um médico.
• Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância.
• Se ingerido acidentalmente, beber água e não provocar vômito. Procurar auxílio médico.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Produto Isento de Cadastro pelo Ministério da Saúde.

Responsável Técnico:
Hélio Wiebeck - CRQ IV 04302790

ISOCLEAR
ISOLANTE

Ficha Técnica

      VIPI Indústria, Comércio, Exportação 
Importação de Produtos Odontológicos Ltda.
Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial
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C.N.P.J.(MF) 49.425.259/0001-73
Indústria Brasileira - Made in Brazil - Hecho en Brasil
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