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Wax Disc

Digital wax-up. 
Press & cast.



O Wax Disc είναι ένας συνθετικός  
δίσκος κεριού για την κατασκευή αντι-
κειμένων από κερί με χρήση τεχνολο- 
γίας CAD/CAM για τις τεχνικές πρεσαρί-
σματος και χύτευσης. 

Το βέλτιστο σημείο τήξης 100 – 120 °C 
προσδίδει στο υλικό εξαιρετικές ιδιότητες 
κατεργασίας και επιτρέπει να γίνουν στη 
συνέχεια προσαρμογές ή προσθήκες με 
το χέρι. Οι αποκαταστάσεις που προκύ-
πτουν από κοπή παρουσιάζουν πολύ καλή 
σταθερότητα σχήματος, ποιότητα επιφά-
νειας και ακρίβεια εφαρμογής και καίγο-
νται χωρίς να αφήνουν υπολείμματα κατά 
τη διαδικασία της προθέρμανσης. Τα απο- 
τελέσματα είναι λεία, έχουν ακρίβεια στην 
εφαρμογή, τόσο τα χυτά όσο και τα πρε-
σαριστά αντικείμενα. 

Digital wax-up.  
Press & cast.

 Wax Disc

Τεχνικά δεδομένα

°C

Υλικό
Συνθετικό κερί

Συμπεριφορά  
στην κοπή 
Εξαιρετική

Εξάχνωση
Χωρίς  

υπολείμματα

Κατάλληλο για 
Τεχνολογία 

πρεσαρίσματος και 
χύτευσης 

Σημείο τήξης
100 – 120 °C



Καλές ιδιότητες μηχανικής κατεργασίας και σταθερότητα σχήματος
Πολύ καλή ποιότητα επιφάνειας και ακρίβεια προσαρμογής1

2

Εξαιρετική ποιότητα επιφάνειας 

Μπορούν να γίνουν εκ των υστέρων διορθώσεις και προσθήκες 

Εξάχνωση χωρίς υπολείμματα

Κύρια σημεία

3 Βέλτιστο σημείο τήξης
Μπορούν να γίνουν εκ των υστέρων διορθώσεις και προσθήκες 

Σημείο τήξης 100 – 120 °C

Καίγεται χωρίς να αφήνει υπολείμματα κατά τη  
διαδικασία της προθέρμανσης
Προκύπτουν λεία πρεσαριστά και χυτά αντικείμενα  
που προσαρμόζονται με ακρίβεια

Εξαιρετική συμπεριφορά στην κοπή 

Προκύπτουν λεία πρεσαριστά και χυτά αντικείμενα  
που προσαρμόζονται με ακρίβεια



©
 20

21
 S

ag
em

ax
 B

io
ce

ra
m

ic
s, 

In
c.

, F
ed

er
al

 W
ay

, W
A,

 U
S

Sa
ge

m
ax

 a
nd

 N
ex

xZ
r a

re
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

ks
 o

f S
ag

em
ax

 B
io

ce
ra

m
ic

s I
nc

.
EL

/2
02

1-
08

/R
ev

.1

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
10, 14, 16, 20, 25 mm

Χρώματα
Μπλε 

Μορφές παράδοσης

NexxZr +  Multi 
Ένα οξείδιο του ζιρκονίου  
πολλαπλών στρωμάτων με  

φυσική αισθητική

PMMA Disc Multi  
Πολυμεθυλο-μεθακρυλικό

διασταυρούμενων χημικών δεσμών 
με ενσωματωμένη διαβάθμιση 

απόχρωσης για προσωρινές αποκα- 
ταστάσεις μηχανοποιημένης 

σχεδίασης και κοπής (CAD / CAM)


