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Este produto foi desenvolvido para o profissional obter o máximo de precisão em suas duplicações. 

Esta fidelidade permite que o técnico desenvolva trabalhos estéticos (Refratários Cerâmicos e In 

Ceran) e duplique modelos para a confecção de PPR (Prótese Parcial Removível) obtendo, em 

especial, a fidelidade dos trabalhos com encaixe e coroas fresadas. 

 

INSTRUÇÕES DE PREPARO 

 

ATENÇÃO: MESMO SEM UTILIZAÇÃO, RECOMENDA-SE O MANUSEIO DA EMBALAGEM UMA VEZ NA 

SEMANA. 

 

Antes de cada utilização faça movimentos circulares com a embalagem por aproximadamente 1 

minuto. 

 

Certifique-se que a superfície de aplicação esteja livre de poeira ou resíduos que possam prejudicar a 

duplicação. Para evitar que o silicone grude no modelo, recomenda-se que o mesmo seja umedecido 

antes de ser duplicado. 

 

Coloque o Silicone Master e o catalisador em um recipiente plástico. Faça uma mistura inicial, em 

seguida, espatule por 50 segundos. Derrame o silicone no recipiente a ser duplicado e após sua presa 

retire a matriz do local. Antes de vazar o revestimento aguarde 20 minutos para a estabilização do 

silicone. Recomenda-se utilizar antibolha para eliminar a tensão superficial do material. Deixe agir 

por 1 minuto, retirando o excesso em água corrente. 

 

Utilize corretamente a quantidade de catalisador indicada para que o tempo de presa não prejudique 

a duplicação do trabalho. 



 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS 

Consistência até 100ml 

20ml de silicone para 

1,5ml de catalisador 

Consistência acima de 100ml 

20ml de silicone para 

1,0ml de catalisador 

Tempo de Trabalho 3-4 minutos 

Tempo de Presa 40-60 minutos 

Contração < 0,2% (após 7 dias) 

 

Precauções: Após a utilização do produto, mantenha a embalagem sempre bem fechada e fora do 

alcance de crianças e animais. Evite contato com a pele e os olhos usando máscara, luvas e óculos de 

segurança. Utilize e armazene o produto em locais frescos, arejados e longe de fontes de calor e 

ignição. No caso de ingestão, não provoque vomito, procure lugar fresco/arejado e imediatamente um 

médico.  

 

Químico Resp.: Roseli Nakaoshi CRQ 4ª Região Nº 004300065. 

VALIDADE DO PRODUTO: 12 meses após a data de fabricação. 

 

 


