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PMMA Disc Multi

Efficient. 
Temporaries.



O PMMA Disc Multi αποτελείται από 
σταυροειδούς δομής πολυμεθυλ-μεθα-
κρυλικό (PMMA) με ενσωματωμένη δια-
βάθμιση απόχρωσης για την αποτελε-
σματική κατασκευή προσωρινών στε- 
φανών και γεφυρών πλήρους μορφο- 
λογίας για την πρόσθια και την οπίσθια 
περιοχή. 

Η βιομηχανική διαδικασία παραγωγής για 
τους δίσκους έχει ως αποτέλεσμα την ελά-
χιστη περιεκτικότητα σε υπολείμματα μο-
νομερών και άρα την εξαιρετική βιοσυμ-
βατότητα. Εκτός από την υψηλή αντοχή 
στις θραύσεις, το υλικό παρουσιάζει εξαι-
ρετική συμπεριφορά στην κοπή, καθώς και 
καλές ιδιότητες στη στίλβωση. Χάρη στην 
εξαιρετική σταθερότητα του χρώματος 
και την τεχνολογία των πολλαπλών στρω-
μάτων που έχει χρησιμοποιηθεί, το αισθη-
τικό αποτέλεσμα δείχνει εντελώς φυσικό.

Efficient.  
Temporaries.

 PMMA Disc Multi

Υλικό
Πολυμεθυλ-μεθακρυλικό 

διασταυρούμενων 
χημικών δεσμών 

Συμπεριφορά  
στην κοπή 
Εξαιρετική

Βιοσυμβατότητα 
Πολύ καλή

Ένδειξη 
Αποκατάσταση 

μονήρους δοντιού έως 
και γέφυρες πολλών 
μονάδων (μέγιστη 

περίοδος παραμονής 
στο στόμα 6 μήνες)

Τεχνολογία 
Πολλαπλών 
Στρωμάτων 

Φυσική αισθητική

Τεχνικά δεδομένα



Πολυμεθυλ-μεθακρυλικό σταυροειδούς δομής (PMMA)
Υψηλή αντοχή στις θραύσεις, εξαιρετική συμπεριφορά στην 
κοπή και καλές ιδιότητες στη στίλβωση

1

2

Ευρύ φάσμα ενδείξεων, χάρη στην υψηλή  
αντοχή στη θραύση 

Ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολείμματα μονομερών 

Φυσική διαβάθμιση 
έντασης χρώματος 

Κύρια σημεία

3 Βιομηχανική διαδικασία παραγωγής των δίσκων 
Ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά μονομερή και πολύ καλή 
βιοσυμβατότητα

Εξαιρετική βιοσυμβατότητα

Τεχνολογία πολλαπλών στρωμάτων και  
εξαιρετική σταθερότητα χρώματος  
Φυσικά/ζωντανά αισθητικά αποτελέσματα 

Εξαιρετική συμπεριφορά στην κοπή  
και καλές ιδιότητες στίλβωσης

Φυσικά αισθητικά αποτελέσματα 

Φιλοσοφία  
4 σταδίων
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Sales & Technical Support EMEA
EC Representative AB Ardent
Generatorgatan 8, 195 60 Arlandastad, Sweden
T: +46 8 594 412 57, E: info@sagemax.com
sagemax.com

Άλλα κορυφαία προϊόντα

NexxZr Tool U  
Υψηλής απόδοσης οδοντια- 
τρικά κοπτικά εργαλεία από  
άριστης ποιότητας καρβίδιο  

με εξαιρετικά αιχμηρό  
κοπτικό άκρο 

NexxZr T Multi
Ένα οξείδιο του ζιρκονίου  
πολλαπλών στρωμάτων με  

πολυλειτουργική αισθητική και  
ευρύ φάσμα ενδείξεων

Γεωμετρίες
W-98, Z-95

Πάχη 
12, 13, 14, 20, 25 mm

Χρώματα
OM3, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C1, C2, D2, D3 

Μορφές παράδοσης

NexxZr +  Multi 
Ένα οξείδιο του ζιρκονίου  
πολλαπλών στρωμάτων με  

φυσική αισθητική

WAX Disc  
Δίσκος συνθετικού κεριού  

για τη μηχανοποιημένη σχεδίαση  
και κοπή (CAD/CAM) αντικει- 

μένων από κερί


