
G2-BOND Universal  TEHNILINE JUHEND

SÖÖVITUSTEHNIKA VALIK

Isesöövituv

Söövitage 10-15 sek., loputage 5 sek. Ja kuivatage.

Täielik 
söövitamine

10 - 15
sek.

Valikuline 
söövitus

10 - 15
sek.

TAVAPROTSEDUUR

Aplitseerige 
1-PRIMER ning 
oodake 10 sek.

Kuivatage. Aplitseerige 
2-BOND.

Moodustage  
ühtlane  
adhesiivikiht.

Valguskõvastage.

Õrnalt pusteldadesÕrnalt pusteldadesMax Max 
õhusurvegaõhusurvega

10 
sek.

5 
sek.

PREPAREERITUD DENTIINI HERMETISEERIMINE

Aplitseerige 
1-PRIMER ning 
oodake 10 sek.

Eemaldage 
polümeriseerumata 
kiht.

Valguskõvastage.

Aplitseerige 
2-BOND.

Kuivatage.

Moodustage üh-
tlane adhesiivikiht.

Õrnalt pusteldadesÕrnalt pusteldades

Max Max 
õhusurvegaõhusurvega

10 
sek.

5 
sek.

INTRAORAALNE PARANDUSTÖÖ

Karestage pind. 
Loputage ja 
kuivatage.

Valguskõvastage.Moodustage  
ühtlane  
adhesiivikiht.

Aplitseerige 
2-BOND kõigile 
pindadele.

Kuivatage.Aplitseerige 
1-PRIMER kõigile 
pindadele ning 
oodake 10 sek.

Aplitseerige 
G-Multi PRIMER 
keraamika pinnale. 
Kuivatage.

Õrnalt pusteldadesÕrnalt pusteldadesMax Max 
õhusurvegaõhusurvega

5 
sek.

10 
sek.

VALGUSKÕVASTAMISE AEG

Valgusseade
Kaugus valgusjuhi otsast

<10mm >10mm

Halogeen/LED 
(700-1200 mW/cm2)

10 sek. 20 sek.

Kõrge võimsusega LED 
(rohkem kui 1200 mW/cm2)

5 sek. 10 sek.

Valikuline



G2-BOND Universal  NÄPUNÄITED

LIHTSAMAKS KASUTAMISEKS

Loksutage pudelit ning 
tilgutage 1-PRIMER 
number “1” ühekordsele 
alusele.

Doseerimise hõlbustamiseks  
pigistage pudeli katte ülaosa  
(kohta, kuhu number on graveeritud).

Kas te hoiate 2-BOND`i külmikus?

Külm vedelik on viskoosne ja seda võib olla raske  
tilgutada, seega palun hoidke 2-BOND pudelit  
enne kasutamist toatemperatuuril.

Kas 2-BOND hakkab otsa saama? 

Pudel on disainitud nii, et seda saab hoiustada tagurpidi.
Selline hoiustamisviis lihtsustab vedeliku väljutamist, eriti juhul, 
kui pudel hakkab tühjaks saama.

Kasutage pudelikatete omadusi maksimaalselt ära!
G2-BOND Universalil on ainulaadne pakend, mis on väga ergonoomiline.
Pudelite katted 1 ja 2 vastavad toote pudelikorkide värvile ja siltidele. 
Seega tuleb pudelitele katted enne kasutamist õigesti ümber panna.

Miks peaks kasutama pudelite katteid:
• Katted kaitsevad liigse soojuse eest ning piiravad aurustumist.
• Katted võimaldavad täpset kontrollitud tilgutamist alusele ning ühtlasi minimeerivad materjali raiskamist. 
• Katete disain optimeerib täpse vajutuse, mis on vajalik tilkade väljapressimiseks kummagi pudeli puhul, 

sõltuvalt viskoossusest.
• Katted on korduskasutatavad, seega on need keskkonnasõbralikud.
• Katted on  lihtsasti puhastatvad vee või alkoholiga.
• Autoklaavi ja muid keemilisi lahuseid ei tohiks kasutada.

Tilgutage 2-BOND 
number “2” ühekordsele 
alusele.

Tutvuge 
kasutus-
juhendiga


