
GUIA TÉCNICA G2-BOND Universal  

SELEÇÃO DO MODO DE GRAVADO

Autogravado

Gravar durante 10-15 seg. , enxaguar durante 5 seg. e secar.

Gravado 10 - 15
seg.

Gravado 
seletivo

10 - 15
seg.

PROCEDIMENTO DE ADESÃO

Aplique 1-PRIMER 
e espere 10  seg.

Secar. Aplicar 2-BOND. Faça uma capa de 
adesivo uniforme.

Fotopolimerizar.

10 
seg.

5 
seg.

SELAMENTO DA PREPARAÇÃO DO DENTE

Fotopolimerizar.

Faça uma capa de 
adesivo uniforme.

10 
seg.

5 
seg.

REPARAÇÃO INTRAORAL

5 
sec.

10 
sec.

TEMPO DE POLIMERALIZAÇÃO

Unidade  
de fotopolimerização

Distancia desde a ponta da guia de luz

<10mm >10mm

Halógenio/LED 
(700-1200 mW/cm2)

10 seg. 20 seg.

LED de alta potência 
(mais de 1200 mW/cm2)

5 seg. 10 seg.

Ar suaveAr suaveAr máximoAr máximo

Ar suaveAr suave

Ar máximoAr máximo

Superficie rugosa. 
Enxague e seque.

Fotopolimerize.Faça uma capa de 
adesivo uniforme.

Aplique 2-BOND 
em toda a super-
ficie.

Secar.Aplique 1-PRIMER 
em toda a super-
ficie e espere 10 
seg.

Aplique  
G-Multi PRIMER 
sobre a superficie 
de cerâmica. 
Secar.

Ar suaveAr suaveAr máximoAr máximo

Aplique 1-PRIMER 
e espere 10 seg.

Tirar a capa não 
polimerizada

Aplicar 2-BOND.

Secar.

Opcional



G2-BOND Universal CONSELHOS E TRUQUES

PARA FACILITAR SEU USO

Agitar o frasco e dispense
1-PRIMER em “1” na bandeja  
de distribuição descartável.

Aperte a parte superior da capa
do frasco (onde o número está gravado)
para facilitar a distribuição.

Manter o seu 2-BOND refrigerado?

O líquido frio é viscoso e será difícil de dispensar,
então, por favor, permita que a garrafa de 2-BOND alcance
a temperatura ambiente antes de ser distribuída.

Está quase a ficar sem 2-BOND?

O frasco foi concebido para ser virado de cabeça para baixo.
O líquido será dispensado mais facilmente se a garrafa  
descansar de cabeça para baixo, especialmente quando  
a garrafa está a ficar vazia.

Tire o máximo partido das capas dos frascos!
G2-BOND Universal tem uma embalagem única baseada em princípios ergonómicos.
As tampas dos frascos, 1 e 2, respectivamente, correspondem às tampas e etiquetas das garrafas
do produto. Por isso, devem ser colocados corretamente antes de serem distribuídos. 

Por que devo usar os decks/capas para os frascos?
• Proteger contra o calor em excesso e limitar a evaporação.
• Dão maior controlo à distribuição de gotas precisas e minimizam os resíduos.
• O seu design otimiza a pressão exata necessária para extração de cada frasco,  

dependendo da viscosidade.
• São reutilizáveis, por isso oferecem uma solução mais ecológica.
• Podem ser facilmente limpos com água ou álcool.
• Não deve ser utilizada em autoclave ou qualquer outra solução química.

Dispensar 2-BOND  
em “2” na bandeja de  
distribuição descartável.

Consulte  
as instruções 
de uso


