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Poliwinylosiloksanowe masy wyciskowe stosowane
sà z powodzeniem od wielu lat w klinikach na
ca∏ym Êwiecie.
Od momentu, w którym 3M ESPE, jako pierwsza
wprowadzi∏a mas´ II warstwy, mieszanà automa-
tycznie w podajniku, nazwy Express i Dimension
kojarzà si´ z doskona∏à jakoÊcià, wiernoÊcià
odtworzenia szczegó∏ów, stabilnoÊcià wymiarów
i pewnoÊcià pracy – w∏aÊciwoÊciami cenionymi
przez lekarzy i techników. W ciàgu ostatnich
kilku lat do szerokiej oferty mas Express
i Dimension do∏àczy∏y masy o du˝ej g´stoÊci
– Express Penta H i Penta H Quick. 

Obecnie, linia Express uleg∏a poszerzeniu
o Express Penta Putty – mas´ o prawdziwej
konsystencji „putty”, przeznaczonà do mieszania
w urzàdzeniu Pantamix 2.

Nowe akcesoria, wprowadzone ∏àcznie z Express
Penta Putty, zapewniajà bezproblemowe wymiesza-
nie i aplikacj´ na ∏y˝k´ tej wyjàtkowo g´stej masy. 

JednoczeÊnie, aby u∏atwiç uzyskanie doskona∏ych
efektów w technice dwuczasowej, wprowadzono
nowà, bardzo rzadkà mas´ Express Ultra-Light
Body, która posiada wyjàtkowo du˝à odpornoÊç
na rozrywanie. 

Doskona∏a opinia o poliwinylosiloksanowych
masach wyciskowych 3M ESPE poparta jest ich
odpowiednimi w∏aÊciwoÊciami, wykorzystywanymi
zarówno w trakcie mieszania, jak i pobierania
wycisków, czy wykonywania modeli. 

G´stoÊç strukturalna i doskona∏e p∏yni´cie
Optymalnie dobrana g´stoÊç strukturalna (w∏aÊci-
woÊci tiksotropowe) u∏atwia wykonanie wycisku.
Wszystkie poliwinylosiloksanowe masy 3M ESPE
II warstwy up∏ynniajà si´ pod wp∏ywem nacisku,
pozostajàc g´stymi na ∏y˝ce wyciskowej lub po
aplikacji na filar.
Dzi´ki temu nie sp∏ywajà z filarów w czasie
pobierania wycisków i perfekcyjnie wp∏ywajà do
kieszonek, umo˝liwiajàc precyzyjne odwzorowanie

Gama mas poliwinylosiloksanowych 3M ESPE,
mieszanych r´cznie i w systemach
automatycznego mieszania Garant i Pentamix

brzegów preparacji. Dobrze dobrane w∏aÊciwoÊci
tiksotropowe u∏atwiajà wymieszanie mas.

HydrofilnoÊç
HydrofilnoÊç mas oznacza ∏atwoÊç pobierania
wycisków w wilgotnym Êrodowisku jamy ustnej.
Cecha ta wyst´puje w przypadku wi´kszoÊci mas
poliwinylosiloksanowych 3M ESPE i u∏atwia
zap∏ywanie gipsu do wycisków, co umo˝liwia
uzyskanie precyzyjnych i pozbawionych p´cherzyków
powietrza modeli. 

StabilnoÊç wymiarów
Wszystkie masy wyciskowe Express charakteryzuje
wyjàtkowa stabilnoÊç wymiarów. Gotowe wyciski
mo˝na przechowywaç przez wiele tygodni bez
utraty jakoÊci.
Modele z wycisków z masy Express mo˝na
wykonywaç ju˝ po 30 minutach od momentu
pobrania. D∏u˝sza dezynfekcja nie wp∏ywa na
stabilnoÊç wymiarów wycisku, a zanurzenie
wycisku na 10 minut w p∏ynach do dezynfekcji
jest wystarczajàce. 

Odpr´˝enie elastyczne
i wiernoÊç odtworzenia szczegó∏ów
Odpr´˝enie elastyczne i wiernoÊç odtworzenia
szczegó∏ów mas Express znacznie przekraczajà
granice wyznaczane standardami ISO, co dodatkowo
podkreÊla wyjàtkowà stabilnoÊç wymiarów.
Masy mo˝na stosowaç przy du˝ych podcieniach,
czy preparacjach poddziàs∏owych bez utraty
jakoÊci odwzorowania. 

Szeroka oferta
3M ESPE oferuje szerokà gam´ mas, mieszanych
zarówno r´cznie, jaki i w systemach automatycznego
mieszania – Garant i Pentamix 2. Pasty bazowe
i katalizator posiadajà ró˝ne barwy, co u∏atwia
kontrol´ jakoÊci wymieszanej masy.
Masy pozbawione sà smaku, czyniàc moment
pobierania wycisku oboj´tnym dla pacjenta. 
Poliwinylosiloksanowe masy 3M ESPE
przeznaczone sà do stosowania w technikach
dwuwarstwowych, jedno- i dwuczasowych.



2 Wskazania
• Wyciski do koron i mostów,
• Wyciski do wk∏adów i nak∏adów.

Zastosowanie
Masa o konsystencji „putty”, przeznaczona
do stosowania jako pierwsza warstwa wycisku
dwuwarstwowego. Zastosowanie ∏àcznie z masami
Express drugiej warstwy.
Masa posiada krótki czas wiàzania, co w po∏àcze-
niu z ∏atwoÊcià przycinania u∏atwia zastosowanie
jej w technice dwuczasowej.
Express STD jest szczególnie przydatny w gabine-
tach, w których liczba pobieranych wycisków jest
stosunkowo niewielka. 

Zalety
• D∏uga, wyjàtkowo pozytywna historia kliniczna,
• PrzydatnoÊç w technice jedno- i dwuczasowej,
• ¸atwoÊç mieszania r´cznego,
• ¸atwoÊç formowania na ∏y˝ce,
• Du˝y, charakterystyczny dla mas „putty” opór

w trakcie umieszczania ∏y˝ki w jamie ustnej,
• Doskona∏e odpr´˝enie elastyczne,
• Wysoka twardoÊç w skali Shore-A, u∏atwiajàca

przycinanie wycisku.

Dozowanie i mieszanie 
• Dozowanie i mieszanie r´czne. 

Czasy stosowania 
Czas pracy od poczàtku mieszania min: sek 01: 00 
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 05: 00

Oferta handlowa
Zestaw wprowadzajàcy (nr kat. 7300)
2 pojemniki z masà typu „putty” (∏àcznie 610 ml),
2 naboje (po 50 ml) masy Express Êrednioszybkowià˝àcej
o ma∏ej g´stoÊci (masa zielona),
1 klej do ∏y˝ek – VPS Tray Adhesive,
¸y˝ki do pobierania materia∏u,
Podajnik Garant 1:1/2:1 (nr kat. 77580) – 1 szt.,
10 ˝ó∏tych koƒcówek wewnàtrzustnych Garant.

Opakowanie uzupe∏niajàce (7312)
2 pojemniki z masà typu „putty” (∏àcznie 610 ml).

Express™ STD

Mieszana r´cznie masa o konsystencji
„putty”, przeznaczona do stosowania
jako I warstwa przy precyzyjnych
wyciskach dwuwarstwowych.
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• Wyciski do koron i mostów,
• Wyciski do wk∏adów i nak∏adów.

Zastosowanie
Masa o konsystencji „putty”, przeznaczona do
stosowania jako pierwsza warstwa wycisku dwuwar-
stwowego. Zastosowanie ∏àcznie z masà Express
Ultra-Light Body i innymi masami Express drugiej
warstwy. Dzi´ki ∏atwoÊci przycinania po zwiàzaniu
oraz odpowiednio dobranym czasom pracy i wià-
zania zalecana szczególnie, jako pierwsza warstwa
w technice dwuczasowej.

Zalety
• Automatyczne mieszanie w urzàdzeniu Pentamix

� Unikanie zanieczyszczeƒ pochodzàcych z r´ka-
wiczek i nagrzewania masy w trakcie mieszania,

� Jednorodna, pozbawiona p´cherzyków miesza-
nina,

� Nape∏nianie ∏y˝ki bezpoÊrednio z urzàdzenia.
• ¸atwoÊç formowania na ∏y˝ce,
• Du˝y, charakterystyczny dla mas „putty” opór

w trakcie umieszczania ∏y˝ki w jamie ustnej,
• Krótki czas wiàzania masy w jamie ustnej,

po∏àczony z wystarczajàco d∏ugim czasem pracy,
• Doskona∏e odpr´˝enie elastyczne,
• Wysoka twardoÊç w skali Shore-A, u∏atwiajàca

przycinanie wycisku.

Dozowanie i mieszanie 
• Dozowanie i mieszanie w urzàdzeniu Pentamix. 

Czasy stosowania 
Czas pracy od poczàtku mieszania min: sek 01: 30 
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 04: 00

Oferta handlowa
Zestaw wprowadzajàcy (36797)
1 pasta bazowa (300 ml),
1 pasta katalizatora (60 ml),
1 pojemnik Express Penta Putty,
10 czerwonych koƒcówek mieszajàcych Penta,
1 nabój Express Ultra-Light Body (50 ml),
Podajnik Garant 1:1/2:1 – 1 szt.,
10 ˝ó∏tych koƒcówek mieszajàcych Garant,
10 ˝ó∏tych koƒcówek wewnàtrzustnych Garant,
1 klej do ∏y˝ek – VPS Tray Adhesive.

Opakowanie uzupe∏niajàce (nr kat. 36798)
2 pasty bazowe (po 300 ml),
2 pasty katalizatora (po 60 ml).

Akcesoria
Koƒcówki mieszajàce, czerwone (nr kat. 71512) – 50 szt.
Pojemnik do bazy i katalizatora (nr kat. 77805) – 1 szt.

Express™ Penta™ Putty

Masa o konsystencji „putty”, przeznaczo-
na do stosowania jako I warstwa przy
precyzyjnych wyciskach dwuwarstwowych.

NowoÊç
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• Wyciski do koron i mostów,
• Wyciski do wk∏adów i nak∏adów.

Zastosowanie
Masa o du˝ej g´stoÊci, przeznaczona do stosowania
jako pierwsza warstwa wycisku dwuwarstwowego.
Zastosowanie w technice jedno i dwuczasowej,
∏àcznie z masami Express i Dimension o ma∏ej
i Êredniej g´stoÊci.
Ze wzgl´du na wystarczajàco d∏ugi czas pracy,
szczególnie przydatna przy pobieraniu wycisków
metodà jednoczasowà.

Zalety
• Odpowiednio d∏ugi czas pracy, u∏atwiajàcy

zastosowanie masy w technice jednoczasowej,
• HydrofilnoÊç,
• W∏aÊciwoÊci wynikajàce z automatycznego

mieszania w urzàdzeniu Pentamix.

Dozowanie i mieszanie 
• Dozowanie i mieszanie w urzàdzeniu Pentamix. 

Czasy stosowania
Czas pracy od poczàtku mieszania min: sek 01: 30 
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 05: 00

Oferta handlowa
Zestaw wprowadzajàcy (nr kat. 7300P)
1 pasta bazowa (300 ml),
1 pasta katalizatora (60 ml),
1 pojemnik do Express Penta H,
10 koƒcówek mieszajàcych Penta, 
2 naboje (po 50 ml) masy Express Êrednioszybkowià˝àcej
o ma∏ej g´stoÊci (masa zielona),
10 koƒcówek mieszajàcych Express do silikonów,
10 koƒcówek wewnàtrzustnych Express do silikonów,
1 klej do ∏y˝ek – VPS Tray Adhesive.

Opakowanie uzupe∏niajàce (nr kat. 7312P)
2 pasty bazowe (po 300 ml),
2 pasty katalizatora (po 60 ml).

Akcesoria
Pojemnik do bazy i katalizatora (nr kat. 77803) – 1 szt.

Express™ Penta™ H

Masa o du˝ej g´stoÊci, przeznaczona
do stosowania jako I warstwa przy
precyzyjnych wyciskach dwuwarstwowych.
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• Wyciski do koron i mostów,
• Wyciski do wk∏adów i nak∏adów.

Zastosowanie
Masa o du˝ej g´stoÊci, przeznaczona do stosowania
jako pierwsza warstwa wycisku dwuwarstwowego.
Ze wzgl´du na krótki czas wiàzania i ∏atwoÊç
przycinania wycisku, masa szczególnie przydatna
w technice dwuczasowej.
Zastosowanie ∏àcznie z szybkowià˝àcà masà
Express o ma∏ej g´stoÊci (masa niebieska) i innymi
masami poliwinylosiloksanowymi drugiej warstwy,
produkowanymi przez 3M ESPE.

Zalety
• Krótki czas wiàzania w jamie ustnej, niezb´dny

w technice dwuczasowej,
• Wysoka twardoÊç w skali Shore-A, u∏atwiajàca

przycinanie wycisku,
• W∏aÊciwoÊci wynikajàce z automatycznego

mieszania w urzàdzeniu Pentamix.

Dozowanie i mieszanie 
• Dozowanie i mieszanie w urzàdzeniu Pentamix. 

Czasy stosowania 
Czas pracy od poczàtku mieszania min: sek 01: 00 
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 03: 30

Oferta handlowa
Opakowanie uzupe∏niajàce (nr kat. 7312PQ)
2 pasty bazowe (po 300 ml),
2 pasty katalizatora (po 60 ml).

Akcesoria
Pojemnik do bazy i katalizatora (nr kat. 77802) – 1 szt.

Express™ Penta™ H Quick

Szybkowià˝àca masa o du˝ej g´stoÊci,
przeznaczona do stosowania jako
I warstwa przy precyzyjnych wyciskach
dwuwarstwowych.
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• Wyciski do koron i mostów,
• Wyciski do wk∏adów i nak∏adów.

Zastosowanie
Express, masa Êrednioszybkowià˝àca o ma∏ej g´stoÊci
(kolor zielony) – masa przeznaczona do stosowania
w technice jednoczasowej, ∏àcznie z masami Express
Penta Putty, Express Penta H lub Express STD.

Express, masa Êrednioszybkowià˝àca o Êredniej g´stoÊci
(kolor fioletowy) – masa przeznaczona do stosowania
w technice jednoczasowej, ∏àcznie z masami Express
Penta Putty, Express Penta H lub Express STD.

Express, masa szybkowià˝àca o ma∏ej g´stoÊci
(kolor niebieski) – masa przeznaczona do stosowania
w technice dwuczasowej, ∏àcznie z Express Penta H
Quick lub Express STD.

Zalety
• W∏aÊciwoÊci charakterystyczne dla rzadkich

mas poliwinylosiloksanowych 3M ESPE
� HydrofilnoÊç,
� G´stoÊç strukturalna,
� Doskona∏e p∏yni´cie,
� Odpowiednio dobrany czas pracy i wiàzania,
� WiernoÊç odwzorowania szczegó∏ów,
� StabilnoÊç wymiarów, zarówno w trakcie

przed∏u˝onej dezynfekcji, jak i w czasie
d∏u˝szego przechowywania.

• Dost´pnoÊç w nowoczesnym systemie mieszania
i aplikacji Garant.

Dozowanie i mieszanie 
• Dozowanie i mieszanie w podajniku Garant.

Oferta handlowa
Zestaw wprowadzajàcy (nr kat. 7300)
2 pojemniki z masà typu „putty” (∏àcznie 610 ml),
2 naboje (po 50 ml) masy Express Êrednioszybkowià˝àcej
o ma∏ej g´stoÊci (masa zielona),
1 klej do ∏y˝ek – VPS Tray Adhesive,
¸y˝ki do pobierania materia∏u,
Podajnik Garant 1:1/2:1 (nr kat. 77580) – 1 szt.,
10 ˝ó∏tych koƒcówek wewnàtrzustnych Garant.

Zestaw (nr kat. 7302) – masa zielona
2 naboje (po 50 ml) masy wyciskowej,
10 koƒcówek mieszajàcych.
Zestaw (nr kat. 7322) – masa fioletowa
2 naboje (po 50 ml) masy wyciskowej, 
10 koƒcówek mieszajàcych.
Zestaw (nr kat. 7301) – masa niebieska
2 naboje (po 50 ml) masy wyciskowej, 
10 koƒcówek mieszajàcych.

Akcesoria do systemu Garant
Podajnik Garant 1:1/2:1 (nr kat. 77580) – 1 szt.,
Koƒcówki mieszajàce Garant, ˝ó∏te (nr kat. 71452) – 50 szt.
Koƒcówki wewnàtrzustne Garant, ˝ó∏te (nr kat. 71462) – 50 szt.
Klej do ∏y˝ek VPS Tray Adhesive (nr kat. 7307) – 1 butelka (17 ml).

Express™

Masa wyciskowa do stosowania
jako II warstwa przy wyciskach
dwuwarstwowych

Czasy stosowania
Express – masa zielona
Czas pracy od poczàtku mieszania min: sek 01: 30 
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 05: 00

Express – masa fioletowa
Czas pracy od poczàtku mieszania min: sek 01: 30 
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 05: 00

Express – masa niebieska
Czas pracy od poczàtku mieszania min: sek 01: 00 
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 03: 30
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• Wyciski do koron i mostów,
• Wyciski do wk∏adów i nak∏adów.

Zastosowanie
Masa o konsystencji bardzo rzadkiej, przeznaczona
do stosowania jako druga warstwa wycisku
dwuwarstwowego.
Ze wzgl´du na krótki czas wiàzania, masa szczegól-
nie przydatna przy pobieraniu wycisków technikà
dwuczasowà, ∏àcznie z Express Penta Putty. 

Zalety
• Bardzo rzadka konsystencja u∏atwiajàca zap∏ywa-

nie i wierne odwzorowanie szczegó∏ów, równie˝
w przypadku preparacji poddziàs∏owych,

• Optymalnie dobrana hydrofilnoÊç, u∏atwiajàca
pobranie wycisku w jamie ustnej i wykonanie
modelu w laboratorium,

• Wyraênie zaznaczona g´stoÊç strukturalna, 
• D∏ugi czas pracy w po∏àczeniu z krótkim czasem

wiàzania,
• Wysoka odpornoÊç na rozrywanie,

dzi´ki modyfikacji sk∏adu chemicznego.

Dozowanie i mieszanie 
• Dozowanie i mieszanie w podajniku Garant. 

Czasy stosowania
Czas pracy od poczàtku mieszania min: sek 01: 30 
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 04: 00

Oferta handlowa
Zestaw (nr kat. 36799)
4 x 50 ml naboje Express, 20 ˝ó∏tych koƒcówek
mieszajàcych Garant.

Akcesoria do systemu Garant
Podajnik Garant 1:1/2:1 (nr kat. 77580) – 1 szt.,
Koƒcówki mieszajàce Garant, ˝ó∏te (nr kat. 71452) – 50 szt.
Koƒcówki wewnàtrzustne Garant, ˝ó∏te (nr kat. 71462) – 50 szt.
Klej do ∏y˝ek VPS Tray Adhesive (nr kat. 7307) – 1 butelka (17 ml).

Express™ Ultra-Light Body

Masa wyciskowa II warstwy o bardzo
rzadkiej konsystencji i du˝ej odpornoÊci
na rozrywanie, przeznaczona do wycisków
dwuwarstwowych.

NowoÊç
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• Wyciski do koron i mostów,
• Wyciski do wk∏adów i nak∏adów.

Zastosowanie
Dimension Penta H – masa o g´stej konsystencji,
przeznaczona do stosowania jako pierwsza warstwa
wycisku dwuwarstwowego. Zastosowanie ∏àcznie
z Dimension L w wersji Penta lub Garant.

Dimension Penta L – masa o rzadkiej konsystencji,
przeznaczona do stosowania jako druga warstwa
wycisku dwuwarstwowego, mieszana w urzàdzeniu
Pentamix. Zastosowanie ∏àcznie ∏àcznie z masà
wyciskowà Dimension Penta H.

Dimension Garant L – masa o rzadkiej konsystencji,
przeznaczona do stosowania jako druga warstwa
wycisku dwuwarstwowego, mieszana w podajniku
Garant. Zastosowanie ∏àcznie z masà Dimension
Penta H.

Zalety
• W∏aÊciwoÊci wynikajàce z automatycznego

mieszania w urzàdzeniu Pentamix,
• HydrofilnoÊç,
• Doskona∏e p∏yni´cie,
• Odpowiednio d∏ugi czas pracy.

Dozowanie i mieszanie 
• Dimension Penta H/L:

dozowanie i mieszanie w urzàdzeniu Pentamix.
• Dimension Garant L:

dozowanie i mieszanie w podajniku Garant.

Czasy stosowania 
Dimension Penta H
Czas pracy od poczàtku mieszania min: sek 02: 00 
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 05: 30

Dimension Penta L
Czas pracy od poczàtku mieszania min: sek 02: 45 
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 06: 00

Dimension Garant L
Czas pracy od poczàtku mieszania min: sek 02: 00 
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 05: 30

Oferta handlowa
Dimension Penta H
Zestaw wprowadzajàcy (nr kat. 36735)
1 pasta bazowa (300 ml),
1 pasta katalizatora (60 ml),
1 pojemnik do Dimension Penta H,
10 koƒcówek mieszajàcych Penta, 
2 naboje Dimension Garant L (po 50 ml),
Podajnik Garant 1:1/2:1 – 1 szt.,
10 koƒcówek mieszajàcych Garant do silikonów (˝ó∏te),
10 koƒcówek wewnàtrzustnych Garant do silikonów (˝ó∏te),
1 klej do ∏y˝ek – VPS Tray Adhesive.

Opakowanie uzupe∏nieniajàce (nr kat. 36714)
2 pasty bazowe (po 300 ml),
2 pasty katalizatora (po 60 ml).

Akcesoria
Pojemniki do bazy i katalizatora (nr kat. 77801) – 1 szt.

Dimension™ Penta™ H
Dimension™ Penta™ L
Dimension™ Garant™ L

Masy wyciskowe do stosowania
w technice dwuwarstwowej.
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Dimension Penta L
Zestaw wprowadzajàcy (nr kat. 36301)
1 pasta bazowa (300 ml),
1 pasta katalizatora (60 ml),
1 pojemnik do Dimension Penta L,
1 strzykawka typu Penta do elastomerów, 
20 koƒcówek mieszajàcych Penta.

Opakowanie uzupe∏niajàce (nr kat. 36311)
1 pasta bazowa (300 ml),
1 pasta katalizatora (60 ml).

Akcesoria
Pojemniki do bazy i katalizatora (nr kat. 77651) – 1 szt.

Dimension Garant L 
Opakowanie uzupe∏niajàce (nr kat. 36514)
4 naboje Garant (po 50 ml),
20 koƒcówek mieszajàcych Garant do silikonów (˝ó∏te).

Akcesoria do systemu Garant
Podajnik Garant 1:1/2:1 (nr kat. 77580) – 1 szt.,
Koƒcówki mieszajàce Garant, ˝ó∏te (nr kat. 71452) – 50 szt.,
Koƒcówki wewnàtrzustne Garant, ˝ó∏te (nr kat. 71462) – 50 szt.,

Klej do ∏y˝ek VPS Tray Adhesive (nr kat. 7307) – 1 butelka (17 ml).



10 Wskazania
• Wyciski do koron i mostów,
• Wyciski do wk∏adów i nak∏adów.

Zastosowanie
Dimension Penta H Quick – masa o g´stej konsy-
stencji, przeznaczona do stosowania jako pierwsza
warstwa wycisku dwuwarstwowego, mieszana
w urzàdzeniu Pentamix. Zastosowanie ∏àcznie
z Dimension Garant L Quick.

Dimension Garant L Quick – masa o rzadkiej
konsystencji, przeznaczona do stosowania jako
druga warstwa wycisku dwuwarstwowego,
mieszana w podajniku Garant. Zastosowanie
∏àcznie z masà Dimension Penta H Quick.

Zalety
• W∏aÊciwoÊci wynikajàce z automatycznego

mieszania w urzàdzeniu Pentamix,
• HydrofilnoÊç,
• Doskona∏e p∏yni´cie,
• Krótki czas wiàzania w jamie ustnej, po˝àdany,

szczególnie w technice dwuczasowej,
• Wysoka twardoÊç w skali Shore-A, u∏atwiajàca

przycinanie wycisku.

Dozowanie i mieszanie 
• Dimension Penta H Quick:

dozowanie i mieszanie w urzàdzeniu Pentamix. 
• Dimension Garant L Quick:

dozowanie i mieszanie w podajniku Garant.

Czasy stosowania
Dimension Penta H Quick
Czas pracy od poczàtku mieszania min: sek 01: 30 
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 04: 00

Dimension Garant L Quick
Czas pracy od poczàtku mieszania min: sek 01: 30 
Czas wiàzania od poczàtku mieszania min: sek 04: 00

Oferta handlowa
Dimension Penta H Quick
Zestaw wprowadzajàcy (nr kat. 36742)
1 pasta bazowa (300 ml),
1 pasta katalizatora (60 ml),
1 pojemnik do Dimension Penta H Quick, 
10 koƒcówek mieszajàcych Penta,
2 naboje Dimension Garant L Quick (po 50 ml),
Podajnik Garant 1:1/2:1 – 1 szt.,
10 koƒcówek mieszajàcych Garant do silikonów (˝ó∏te), 
10 koƒcówek wewnàtrzustnych Garant do silikonów (˝ó∏te),
1 klej do ∏y˝ek – VPS Tray Adhesive.

Opakowanie uzupe∏niajàce (nr kat. 36912)
2 pasty bazowe (po 300 ml),
2 pasty katalizatora (po 60 ml).

Akcesoria
Pojemnik do bazy i katalizatora (nr kat. 77661) – 1 szt.

Dimension Garant L Quick
Opakowanie uzupe∏niajàce (nr kat. 36953)
4 naboje Garant (po 50 ml),
20 koƒcówek mieszajàcych Garant do silikonów (˝ó∏te).

Akcesoria do systemu Garant
Podajnik Garant 1:1/2:1 (nr kat. 77580) – 1 szt.,
Koƒcówki mieszajàce Garant, ˝ó∏te (nr kat. 71452) – 50 szt.,
Koƒcówki wewnàtrzustne Garant, ˝ó∏te (nr kat. 71462) – 50 szt.,

Klej do ∏y˝ek VPS Tray Adhesive (nr kat. 7307) – 1 butelka (17 ml).

Dimension™ Penta™ H Quick
Dimension™ Garant™ L Quick

Szybkowià˝àce masy wyciskowe
do stosowania w technice dwuwarstwowej.
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Pentamix™ 2

System do automatycznego mieszania
mas wyciskowych. Optimum wygody,
dok∏adnoÊci i oszcz´dnoÊci w po∏àczeniu
z wyjàtkowà ∏atwoÊcià stosowania.

Oferta handlowa
Mieszalnik Pentamix 2 (nr kat. 77959)
Zamienne tarcze t∏oka do Pentamixu 2 (nr kat. 77780),
Zestaw do mocowania Pentamixu 2 na Êcianie (nr kat.
77600).

Akcesoria
Koƒcówki mieszajàce (nr kat. 71510) – 50 szt.,
Koƒcówki mieszajàce, czerwone (nr kat. 71512) – 50 szt.

Technika i dynamika w ca∏kowitej harmonii
– partnerstwo dla perfekcji
System Penta sk∏ada si´ z urzàdzenia Pentamix 2
do automatycznego mieszania mas wyciskowych
oraz pe∏nej oferty mas wyciskowych 3M ESPE.
Takie po∏àczenie zapewnia uzyskanie doskona∏ych
efektów, zarówno przy pobieraniu precyzyjnych
wycisków, jak i w prostych sytuacjach, w których
zwykle stosuje si´ masy alginatowe.

Masy wyciskowe pakowane sà w specjalne worki
foliowe, które umieszcza si´ w odpowiednich,
oznaczonych kolorami pojemnikach. Pojemniki
z masà wk∏ada si´ do urzàdzenia Pentamix 2.

Przygotowanie do pobrania wycisku trwa zaledwie
kilka sekund. Wymiana masy w urzàdzeniu, np.
masy o g´stej konsystencji na mas´ rzadkà, jest
niezwykle prosta i szybka.

NaciÊni´cie tylko jednego przycisku po zamkni´ciu
pokrywy urzàdzenia Pentamix 2 umo˝liwia uzy-
skanie jednorodnej, pozbawionej p´cherzyków
powietrza mieszaniny, gwarantujàcej wykonanie
wycisków o wysokiej dok∏adnoÊci. 

W zale˝noÊci od potrzeb, mas´ mo˝na aplikowaç
bezpoÊrednio na ∏y˝k´ wyciskowà lub do strzykawki
Penta.

Zalety
• Jednorodna i pozbawiona p´cherzyków powietrza

masa po naciÊni´ciu jednego przycisku.
• Dok∏adne, zawsze identyczne dozowanie.
• Powtarzalna, doskona∏a jakoÊç mieszaniny.
• Ca∏kowicie automatyczny system otwierania

opakowaƒ z masà PentaMatic.
• Precyzyjnie rozplanowany czas.
• Jeden mieszalnik do wszystkich rodzajów mas

wyciskowych 3M ESPE Penta.
• Estetyczny wyglàd.
• Zastosowanie w pozycji stojàcej lub po zamoco-

waniu na Êcianie.
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Zastosowanie urzàdzenia Pentamix 2 do wymiesza-
nia masy „putty” sta∏o si´ ogromnym wyzwaniem.
Aby to umo˝liwiç, system Penta poszerzono
o czerwone koƒcówki mieszajàce Penta, zmodyfiko-
wane nakrywki PentaMatic i metalowy pojemnik
– specjalne elementy, które przeciwstawiajà si´
napr´˝eniom powstajàcym w trakcie mieszania
Express Penta Putty, masy o wyjàtkowo du˝ej
g´stoÊci. Efekty prób z zastosowaniem nowych
akcesoriów by∏y tak doskona∏e, ˝e wymienione
elementy zaadoptowano do stosowania ze
wszystkimi masami 3M ESPE, dost´pnymi
w systemie Penta. 

Czerwone koƒcówki mieszajàce
Dzi´ki zmodyfikowanej budowie wewn´trznej si∏a
potrzebna do wymieszania masy jest mniejsza
o oko∏o 50%. Dzi´ki temu zmniejszajà si´ napr´˝e-
nia wywierane na pojemniki i nakrywki torebek
z masà, co zapobiega ich uszkodzeniom.
Aby u∏atwiç identyfikacj ,́ wewn´trzna cz´Êç
koƒcówki posiada czerwony kolor.

Zmodyfikowane nakrywki PentaMatic
Podstawy ujÊç torebek z katalizatorem zosta∏y
pogrubione, a ujÊcia poszerzone, co zapobiega
mo˝liwoÊci ich z∏amania w trakcie mieszania masy.
Ponadto nakrywki torebek z pastà bazowà
wzmocniono dodatkowymi listwami.
W celu ∏atwiejszego odró˝nienia nowe nakrywki
posiadajà kolor identyczny z kolorem masy.

Wzmocnione pojemniki
Pojemniki wzmocniono stalà nierdzewnà,
co zapobiega potencjalnym p´kni´ciom w trakcie
mieszania g´stej masy. Wzmocnienia zapobiegajà
rozszerzeniu pojemników w trakcie mieszania,
co zmniejsza mo˝liwoÊç utkni´cia torebki z masà
pomi´dzy Êcianà pojemnika i t∏okami urzàdzenia
Pentamix 2. Zastosowanie nowych pojemników
jest niezb´dne wy∏àcznie w przypadku masy
Express Penta Putty.

Nowe akcesoria
do mas Penta
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