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SAVAZÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA

Önsavazás

Savazás 10-15 mp, öblítás 5 mp, majd szárítás.

Teljes 
savazás

10 - 15
mp.

Szelektív 
savazás

10 - 15
mp.

BONDOZÁSI ELJÁRÁS

Applikáljon 
1-PRIMER-t majd 
várjon 10 mp-et.

Szárítás 2-BOND  
applikálása.

Egyenletes bond 
réteg képzése.

Fénypolimerizálás.

Gyenge levegőGyenge levegőMax levegőMax levegő10 
mp.

5 
mp.

A PREPARÁCIÓ ZÁRÁSA

Applikáljon 
1-PRIMER-t majd 
várjon 10 mp-et.

Nem polimerizált 
réteg eltávolítása.

Fénypolimerizálás.

2-BOND  
applikálása.

Szárítás.

Egyenletes bond 
réteg képzése.

Gyenge levegőGyenge levegő

Max levegőMax levegő10 
mp.

5 
mp.

INTRAORÁLIS JAVÍTÁS

Felület érdesítése. 
Öblítés, szárítás.

Fénypolimerizálás.Egyenletes bond 
réteg képzése.

Applikáljon 
2-BOND-ot az 
összes felületre.

Szárítás.Applikáljon 
1-PRIMER-t az 
összes felületre, 
majd várjon 10 
másodpercet.

Applikáljon G-Multi 
PRIMER-t a 
kerámia felszínére. 
Szárítás.

Gyenge levegőGyenge levegőMax levegőMax levegő 5 
mp.

10 
mp.

FÉNYKEZELÉSI IDŐ

Fénykezelő készülék
Távolság a fényvezető csőrtől

<10mm >10mm

Halogen/LED 
(700-1200 mW/cm2)

10 mp. 20 mp.

Nagy erejű LED 
(több mint 1200 mW/cm2)

5 mp. 10 mp.

Opcionális



A KÖNNYEBB HASZNÁLATÉRT

Rázza fel az üveget, utána 
adagolja ki az 1-PRIMER-t az “1” 
eldobható kiadagoló tálkába.

Az üvegborítót a tetejénél nyomja  
(ahova a számokat gravírozták)  
a könnyebb kiadagolásért.

Hűtőszekrényben tárolja a 2-BOND-ot?

A hideg folyadék viszkózus ezért nehezebben adagolható,  
ezért hagyja a 2-BOND üveget felmelegedni  
szobahőmérsékletűre kiadagolás előtt.

Lassan kifogy a 2-BOND anyagból?

Az üveget úgy tervezték, hogy fejjel lefelé álljon.  
A folyadékot könnyebb kiadagolni ha az üveget fejjel lefelé 
tárolja, különösképpen amikor már lassan kiürül.

Használja ki az üvegborítók nyújtotta előnyöket!
A G2-BOND Universal egyedülálló csomagolással rendelkezik, ergonomikus elveket követve. 
Az üvegborítók, 1 és 2, megfelelnek a termék csomagolás kupakoknak és cimkéknek. 
Ezért helyesen kell őket elhelyezni kiadagolás előtt. 

Miért kell az üveg borítókat használnia:
• Védenek a hőtől  és csökkentik az elpárolgást.
• Nagyobb kontrollt biztosítanak a precíz cseppek kiadagolásához, és minimalizálják a pazarlást.
• Dizánjuk mindkét üvegnél optimalizálja a pontos nyomást, amire a cseppek kiadagolásához 

szükség van, a viszkozitástól függően. 
• Újrahasználhatóak, ezáltal öko-barát megoldást kínálnak.
• Könnyen tisztíthatóak vízzel vagy alkohollal.
• Autoklávot vagy más kémiai oldatot ne használjon.

Adagolja ki a 2-BOND-ot a  
“2” eldobható kiadagoló tálkába.

G2-BOND Universal  TIPPEK ÉS TRÜKKÖK


