


CAD/CAM каркаси, зазвичай, ненадійно 
розташовані на моделі: вони можуть впасти 
та зруйнувати кераміку, що була нанесена.  
З GluFi цього не станеться: візьміть інструмент 
та помістіть невелику кількість GluFi на вер-
хівку штампика, притисніть каркас – і надійна 
фіксація буде забезпечена.

- GluFi є надзвичайно адаптивним, тому не 
призведе до завищення по прикусу.

- GluFi може використовуватися кілька ра-
зів: ви можете знімати та надягати ковпа-

 чок на модель кілька разів без втрати ад-
гезивних властивостей.

- низька точка плавлення/займання гаран-
тує згорання без залишків

(Увага: температура спікання мінімум 720°С!)

GLUFI – ТИМЧАСОВИЙ ФІКСУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ CAD/CAM  ЗАГОТОВОК

Універсальний моделювальний віск у формі 
26 моляру, створеного Вольфрамом Шульті-
сом, Карлсруе (Німеччина).
Безусадочний віск, доступний у двох опако-
вих та двох напівпрозорих версіях – обидві 
можуть використовуватися при моделюванні 

під литво металу та для безметалевих кон-
струкцій.
Він має високу стабільність та низьку точку 
плавлення, що дозволяє створювати точні 
вакс-апи. Ідеальний для моделювання гна-
тологічних та вакс-ап конструкцій. Внутрішня 

стабільність воску гарантує легку його оброб-
ку інструментами та гладку поверхню.

50 г       55 °С
Моляр сірий напівпрозорий Арт.№ 02-1550
Моляр блакитний напівпрозорий Арт.№ 02-1555
Моляр бежевий опаковий Арт.№ 02-1560
Моляр зелений опаковий Арт.№ 02-1565

TOOTH SCULPTURING WAX, МОДЕЛЮВАЛЬНИЙ ВІСК У ФОРМІ ЗУБА

60 г - нормальний        55 °С
Зелений Арт.№ 02-1000
Сірий Арт.№ 02-1010
Слонова кістка Арт.№ 02-1020
Блакитний Арт.№ 02-1030

60 г - жорсткий           57 °С
Зелений Арт.№ 02-1000Н
Сірий Арт.№ 02-1010Н
Слонова кістка Арт.№ 02-1020Н
Блакитний Арт.№ 02-1030Н

110 г - нормальний    55 °С
Зелений Арт.№ 02-1000С
Сірий Арт.№ 02-1010С
Слонова кістка Арт.№ 02-1020С
Блакитний Арт.№ 02-1030С

PRO-MOD, МОДЕЛЮВАЛЬНИЙ ВІСК

Pro-Mod є ідеальним моделювальним во-
ском для гнатологічних вакс-ап конструкцій. 
Він має високу точність завдяки високій жор-
сткості та низькій температурі плавлення. Ви-
сока міцність та помірна текучість дозволя-

ють моделювати дуже чіткий ріжучий край.
Pro-Mod легко зрізається та завжди лишає 
гладку поверхню.
Pro-Mod доступний двох типів жорсткості 
(нормальний/жорсткий(Н)).

Pro-Mod С — пришийковий віск, який від-
повідає всім потребам техніка:  не відклею-
ється, не має внутрішнього напруження, те-
кучий, не стікає, не крихкий і, таким чином, 
має абсолютну точність.
Навіщо ловити рибу в темряві? Світлий віск, 
що просвічується, дозволяє чітко побачити 
маркування по шийці. 
Таким чином, стає можливим точний візу-
альний контроль.

PRO-MOD С, ПРИШИЙКОВИЙ ВІСК

60 г  59 °С
Червоний Арт.№ 02-1400
Блакитний Арт.№ 02-1410
Жовтий Арт.№ 02-1415
Чорний Арт.№ 02-1420

110 г  59 °С
Червоний Арт.№ 02-1400С

5 мл Арт.№ 02–6000
6 x 5 мл Арт.№ 02–6050



AESTHETIC-INLAY, ВІСК ДЛЯ ВКЛАДОК

Моделювальні властивості цих восків були 
спеціально розроблені та адаптовані під 
вимоги техніків для створення вкладок. 
Коричневий та бежевий кольори створю-
ють відмінний контраст, що робить процес 

моделювання комфортним для зору. Воски 
Aesthetic-Inlay компанії al dente дуже стійкі 
та мають низьку усадку. При литті можна 
чітко відтворити межі зуб-реставрація.

60 г 53°С
Прозорий коричневий  Арт.№ 02-1200
Прозорий бежевий  Арт.№ 02-1210

PRO-PEARL, МОДЕЛЮВАЛЬНИЙ ВІСК В ГРАНУЛАХ

Моделювальні воскові гранули PRO-PEARL 
дуже просто брати гарячим шпателем для 
воску – вони розтають миттєво, і при ро-
боті в такий спосіб технік набагато менше 
стомлюється навіть за тривалий час. З опа-
ковим воском легко працювати, і він має 
дуже низьку усадку.
Упаковка: 100 г воскових гранул в банці 
з металевим вушком для відкривання +  
окрема кришка.

100 г 53°С
Моделювальний віск PRO-PEARL 
опаковий сірий Арт.№ 02-1570

FLEXI-DIP, ЕЛАСТИЧНИЙ ПОГРУЖНИЙ ВІСК

FLEXI-DIP – це еластичний погружний віск 
для точного прилягання воскового ков-
пачка, який характеризується відмінними 
властивостями при різьбленні та зрізанні. 
Висока еластичність цього воску запобігає 
деформації ковпачка, коли його знімають 
зі штампика. Цей віск гарантує ідеальну 
адаптацію та надзвичайно точне приляган-
ня відлитих коронок. Фізичні властивості 
цього спеціального еластичного воску на-

ближаються до властивостей термопресо-
ваних синтетичних ковпачків.
Ідеальна температура для погружних во-
сків: прибл. 87 °С – при якій товщина ков-
пачка становить прибл. 0.35-0.4 мм.

300 г 87°С
Оранжевий Арт.№ 02-3000
Фіолетовий Арт.№ 02-3010
Жовтий Арт.№ 02-3020

ТЕКСТУРНИЙ МАРКЕР ДЛЯ КЕРАМІКИ

Текстурний маркер для кераміки компанії 
al dente використовується для точного 
відтворення блиску та текстури поверхні 
керамічної конструкції відносно сусідніх 
природних зубів. Легко помітити наскіль-
ки гармонійно кераміка вписується в зуб-
ний ряд, коли на неї нанесений текстурний 
маркер. Текстурний маркер для кераміки 
представлений в двох кольорах: золоти-

стий та сріблястий. Маркер вже змішаний і 
готовий до використання. Не треба додат-
ково застосовувати праймер або подібний 
продукт. Цей маркер представляє собою 
пляшечку з пензликом – ваше робоче міс-
це завжди залишиться чистим. Текстурний 
маркер для кераміки легко видалити за до-
помогою води або струменя пари.

Золотистий + Розріджувач 2 х 20 мл Арт.№ 03-1250
Сріблястий + Розріджувач 2 х 20 мл Арт.№ 03-1260
Розріджувач 20 мл Арт.№ 03-1280

Набір текстурних маркерів для кераміки

ІЗОЛЮЮЧА РІДИНА ДЛЯ КЕРАМІКИ

Надзвичайно ефективна ізоляція гіпсу від 
кераміки. Наноситься дуже тонким шаром. 
Довготривалий ізоляційний ефект. Не за-
барвлює кераміку. Немає залишків.

2 х 20 мл Арт.№ 03-1150

Набір



МОДЕЛЮВАЛЬНІ ВОСКИ

Ця таблиця дозволяє осягнути різноманітність наших восків, дає можливість знайти потрібний для вашої роботи віск та підказує, який з восків 
підходить для виготовлення безметалевих робіт (беззольні).

PRO-DIE SPACER, КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ЛАК

Лаки PRO-DIE спеціально розроблені для 
задоволення вимог зубних техніків. Вони 
відзначаються:
 Коротким часом висихання
 Високою остаточною твердістю
 Стійкістю до випаровування
 Високою покривною здатністю

Прозорий (3 мкм) Арт.№ 03-2000
Червоний (7 мкм) Арт.№ 03-2040
Опаковий блакитний (7 мкм) Арт.№ 03-2060
Опаковий бежевий (7 мкм) Арт.№ 03-2070
Опаковий сріблястий (12 мкм)  
 Арт.№ 03-2090
Опаковий золотистий (12 мкм)  
 Арт.№ 03-2100
Розріджувач 2 х 20 мл Арт.№ 03-2190

04071, м. Київ,  
вул. Межигiрська, 50, оф. 1

Tел/факс: (044) 463.63.37
 (044) 463.62.66

Спеціалізоване видання, призначене для лікарів 
та інших професійних медичних працівників.

info@kristar.ua 
www.kristar.ua

- рекомендовано виробником для безметалевих робіт.

Артикул Продукт Твердість Кількість
Темпе-
ратура

Беззоль-
ність

02-1000(С) – 02-1030(С) Pro-Mod Моделювальний віск середній 60 г/110 г 55°С

02-1000(H) – 02-1030(H) Pro-Mod Моделювальний віск жорсткий 60 г 57°С

02-1045 – 02-1070(C) Esprit Моделювальний віск середній 60 г/110 г 55°С

02-1080 – 02-1095 Colors Моделювальний віск середній 60 г 55°С так

02-1100(C) Pro-Mod F-1 прозорий (фрезерування/гравірування) жорсткий 60 г /110 г 57°С так

02-1115 Pro-Mod F-1 опаковий (фрезерування/гравірування) жорсткий 60 г 57°С

02-1130(С) Pro-Mod F-0 опаковий (фрезерування) дуже жорсткий 60 г/110 г 58°С

02-1200 – 02-1210 Aesthetic-Inlay Wax (безметалева кераміка) середній 60 г 53°С так

02-1300(С) – 02-1370 Pro-Mod VKS (безметалева кераміка) середній 60 г/110 г 55°С так

02-1400(С) – 02-1420 Pro-Mod C – Цервікальний віск середній 60 г/110 г 59°С так

02-1430 Ceramic Shoulder Wax – віск для керамічного плеча середній 2 х 8 г 53°С так

02-1440 Pro-Mod B віск для піднутрінь K + B середній 60 г 61°С

02-1455 Sticky Wax – Липкий віск середній 60 г 71°С так

02-1470 Fixingwax – Фіксуючий віск середній 60 г 52°С так

02-1480 Blockout Wax для моделей середній 60 г 51°С

02-1500 – 02-1505 Technique-Wax прозорий середній 110 г 57°С так

02-1500S – 02-1505S Technique-Wax прозорий м’який 110 г 57°С так

02-1510 – 02-1515 Technique-Wax опаковий середній 110 г 56°С

02-1510S – 02-1515S Technique-Wax опаковий м’який 110 г 56°С

02-1550 – 02-1555 Tooth Sculpturing Wax прозорий середній 40 г 55°С так

02-1560 – 02-1565 Tooth Sculpturing Wax опаковий середній 40 г 56°С

02-1570 Pro Pearl Моделювальний віск прозорий середній 100 г 53°С

02-1630 CAD/CAM віск для піднутрінь лазер-опак середній 60 г 57°С

02-1640 – 02-1655 CAD/CAM Моделювальний віск лазер-опак середній 60 г 56°С

02-1700 – 02-1740 Diagnostikwachs – Діагностичний віск середній 60 г 57°С так

02-1750 Diagnosticwax – Starterset – Діагностичний віск-стартовий 
набір (всі кольори)

середній 5 х 9 г 57°С так

02-1940 Stick-on wax – Липкий віск середній 60 г 60°С так

02-3000 – 02-3020 Flexi-Dip – Погружний віск середній 300 г 87°С так

02-3100 – 02-3110 Duro-Dip - Погружний віск жорсткий 300 г 84°С так

06-1700 Model Casting Wax – Модельний ливарний віск середній 60 г 53°С так

02-5112(Z) – 02-5122(Z) CAD/CAM Воскові диски дуже жорсткий 86 – 155 г 108°С так


