FERTISOL
Tapasztalat és minőség a fogtechnikában
már több, mint 90 éve

SINCE 1920
TERMÉKKATALÓGUS
PRODUCT CATALOG

VIASZOK - WAX
Modell viasz - Modelling wax

Felhasználás: orvosi és technikai célra

harapáshoz; nyáron; piros

Vastagság: 1,8 - 1,9 mm
Csomagolás: 500 g/dob. (cc. 22 lap)

EW - Extra Modell viasz
EW - Extra Modelling wax

Vastagság: 1,5 - 1,6 mm
Csomagolás: 500 g/dob. (cc. 24 lap)

offices and laboratories; for
winter use; yellowish red
Thickness: 1,5 - 1,6 mm
Package: 500 g/box (24 sheets)

Felhasználás: híd és korona mintázáshoz; Use: bridge and crown modelkék
Vastagság: 1,8 mm
Csomagolás: 160 g/dob. (cc. 15 lap)

Harapási sánc viasz
Bite block rim wax

dental offices and laboratories;
for summer use; red
Thickness: 1,8 - 1,9 mm
Package: 500 g/box (22 sheets)

Felhasználás: orvosi és technikai célra hara- Use: bite registration in dental
páshoz; télen; sárgás piros

Kék öntőviasz - Blue casting wax

Use: modelling wax for dentures in

ling; blue
Thickness: 1,8 mm
Package: 160 g/box (15 sheets)

Felhasználás: harapásos mintavételhez Use: bite registration, modelling
Típusok: puha (sárga),
Types: soft (yellow),
közép kemény (narancs),
medium hard (orange),
kemény (piros)
hard (red)
Csomagolás: 100 db/doboz
Package: 100 pieces/box

Öntőviaszok - Casting wax

Felhasználás: lemezmunkákhoz,

Use: removable dentures,

alábéleléshez; zöld
relining; green
Típusok: sima, finoman recézett, Types: smooth, fine- wrinkled,
durván recézett
rough-wrinkled
Vastagság: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 mm Thickness: 0,3 - 0,8 mm
Package: 15 sheets/box
Csomagolás: 15 lap/doboz

Előkészítő viaszok
Calibrated wax

Felhasználás: híd- és lemezmunkákhoz; Use: skeletal plaques and
kék

bridges; blue

Vastagság: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 mm Thickness: 0,3 - 0,8 mm
Csomagolás: 15 lap/doboz
Package: 15 sheets/box

VIASZOK - WAX
Korona viasz - Crown wax
Felhasználás: kemény viasz fog, korona, Use: hard wax for the crown and
híd mintázáshoz; sötét kék
bridge technique; dark blue
Csomagolás: 80 g/doboz, 7 rúd/doboz Package: 80 g/box, 7 bars/box

Cervikál viasz - Cervical wax
Felhasználás: rugalmas viasz, cervikális Use: elastic wax for reproducing
fog nyaki részének kiegythe cervical margin;
enlítésére; sötét bordó
deep purple
Csomagolás: 80 g/doboz, 7 rúd/doboz Package: 80 g/box, 7 bars/box

Mintázó viaszok
Types of modelling wax

Mintázó viasz készlet
Modelling wax kit

Felhasználás: jól forgácsolható viasz,

Use: carving wax for the buildfelépítéshez
up technique
Típusok: kemény: világos kék, beige Types: hard: light blue, beige
közepesen kemény: zöld,
medium hard: green, red
piros
Csomagolás: 80 g/doboz
Package: 80 g/box

Tartalom: 4 féle viasz:

Content: 4 types of wax:

medium hard modelling
közepesen kemény minwax (green, red),
tázó viaszok (piros, zöld),
korona viasz (kék),
crown wax (dark blue),
cervikál viasz (sötét bordó)
cervical wax (deep purple)
Csomagolás: cc 160 g/doboz
Package: cc 160 g/box

Mártó viasz - Dipping wax
Felhasználás: rugalmas viasz; szekciós Use: elastic modelling wax for

mintáknál használható;
sectional models; yellow
sárga
Csomagolás: 80 g/doboz, 7 rúd/doboz Package: 80 g/box, 7 bars/box

Ragasztó viasz - Sticky wax
Felhasználás: törött gipsztagok ragasz- Use: for sticking broken pieces
tásához; világos barna
of plaster; light brown
Csomagolás: 80 g/doboz, 7 rúd/doboz Package: 80 g/box, 7 bars/box

VIASZOK - WAX
Fréz viasz - Milling wax

Felhasználás: kemény, magas olvadás- Use: hard wax with outstanding

pontú viasz; fréz gépes
milling and carving properforgácsolás során nem olties; high melting point; for
vad meg; kézi és gépi minmanual and machine
tázáshoz; szürke
modelling; grey
Csomagolás: 80 g/doboz, 7 rúd/doboz Package: 80 g/box, 7 bars/box

Idom viasz - Sprue wax

Felhasználás: hídtestek, fémlemezek

Use: for clasps, sprue lines in
csapozásához; kék
removable dentures; blue
Átmérők: 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,5, Diameters: 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,5,
1,6, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5,
1,6, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5,
6 mm, lingvál ív
5, 6 mm, lingual form
Csomagolás: 0,4, 0,6 mm: 30 g/doboz Package: 0,4, 0,6 mm: 30 g/box
0,8 - 1,2 mm: 40 g/doboz
0,8 - 1,2 mm: 40 g/box
1,5 - 2,5 mm, lingvál ív:
1,5 - 2,5 mm, lingual50 g/doboz
form: 50 g/box
3 - 6 mm: 60 g/doboz
3 - 6 mm: 60 g/box

IZOLÁLÓ FOLYADÉKOK - ISOLATING LIQUIDS
Film izoláló Acrylate - plaster isolating liquid
Felhasználás: gipsz - akrylát izoláló;

Use: to isolate plaster from resin;

Csomagolás: 1000 ml/flakon

Package: 1000 ml/flask

Felhasználás: gipsz - viasz izoláló;

Use: to isolate plaster from wax;

Csomagolás: 100 és 1000 ml/flakon

Package: 100 and 1000 ml/flask

piros

red

Cervikál izoláló (gipsz - viasz) Cervical isolating liquid
világos piros

light red

Gipsz - gipsz izoláló Plaster - plaster isolating liquid
Felhasználás: félkemény, szuperkemény Use: to separate semi-hard
gipszek elválasztására;
világos barna
Csomagolás: 100 és 1000 ml/flakon

plaster against extra-hard
plaster; light brown
Package: 100 and 1000 ml/flask

FELÜLETKEZELŐ FOLYADÉKOK
SURFACE TREATMENT LIQUIDS
Rufadent elektropolír folyadék Rufadent electro-polishing fluid
Felhasználás: elektropolír folyadék

Use: to be used in the electro-

Felhasználás: a forró mintadarabot

Use: hardens and seals the sur-

polishing device for polishelektropolirozó készüléking castings; acidic, toxic;
hez, híd és lemezöntvények
polirozásához, savas,
green; neutralizer included
mérgezőanyag tartalmú;
zöld; közömbösítővel
Csomagolás: 1000 ml/flakon
Package: 1000 ml/flask

Beágyazó, felületedző folyadék
Cold immersion hardener for
the investment material
a hideg folyadékba
mártjuk, majd leszárítjuk;
TŰZVESZÉLYES!

Csomagolás: 1000 ml/flakon

face of investment models;
dip the hot model into
the cold liquid, then dry it
FIRE HAZARD!
Package: 1000 ml/flask

Rufafilm feszültségmentesítő Rufafilm surface neutralizer
Felhasználás: viasz minták feszültség-

Use: surface neutralizing agent
mentesítésére; kék
for wax; blue
Csomagolás: 1000 ml/flakon,
Package: 1000 ml/flask,
100 ml/szórófejes flakon,
100 ml/spray flask,
100 ml/ flakon
100 ml/flask

Fogcsonk lakk - Die hardener
Felhasználás: gipsz felületek keményí- Use: die hardener and smoother,

tésére és kiegyenlítésére;
for uniform plaster surfaces;
nagy keménységű, gyorsan
quick drying varnish; silver
száradó lakk; ezüst színű
color
Csomagolás: 20 ml lakk/üveg és
Package: 20 ml varnish/bottle,
20 ml higító/üveg
20 ml thinner/bottle

Sellak alapú és egyéb másoló anyagok
Shellac based and other duplicating materials
Bázis lemezek - Base plates
Felhasználás: próba fogsor felépítéshez; Use: for trial denture; shellac

sellak alapú, hőre lágyuló
based, thermoplastic
(50 - 60 °C); barnás piros
(50 - 60 °C); brownish red
Csomagolás: 12 db/doboz (9 felső, 3 alsó) Package: 12 pcs/box (9 upper,3 lower)
18 db/doboz (18 felső)
18 pcs/box (18 upper)
60 db/doboz (60 felső)
60 pcs/box (60 upper)

Egyéni kanalak Custom tray material

Felhasználás: egyéni kanálhoz; sellak

Use: for individual custom trays;
alapú, hőre lágyuló
shellac based, thermoplastic
(50 - 60 °C); barnás piros
(50 - 60 °C); brownish red
Csomagolás: 7 db/doboz (5 felső, 2 alsó) Package: 7 pcs/box (5 upper, 2 lower)
42 pcs/box (30 upper,
42 db/doboz (30 felső, 12 alsó)
12 lower)

Dublier massza - Duplicating gel
Felhasználás: modellek zsugorodás-

mentes másolásához;
reverzibilis, sokszor
felhasználható; olvadási
tartomány: 92 - 95 °C,
dermedési tartomány:
46 - 49 °C; rózsaszín
Csomagolás: 2 kg/vödör

Use: for reproduction of models

without shrinkage;
reversible and re-usable
several times;
melting range: 92 - 95 ° C,
solidification range: 46-49 ° C;
pink
Package: 2 kg/bucket

Gipszek - Plaster
2 -es és 3 - as keménységű gipszek
Dental stones type II and III

Szuper kemény gipsz
Extra hard stone

Tipusok: Hinridur 3-as keménység: Types: Hinridur type III: blue

kék gipsz, sárga gipsz
and yellow stone
2-es keménység: lenyomati
type II: impression stone
(pink)
gipsz (rózsaszín)
Csomagolás: kék és sárga gipsz:
Package: blue and yellow stones:
5 kg/zacskó, 5x6 kg/zsák,
5 kg/bag, 5x6 kg/sack
25 kg ömlesztett;
25 kg bulk;
lenyomati gipsz:
impression stone:
2 kg/zacskó, 15x2/zsák
2 kg/bag, 15x2 kg/sack

Tipusa: Hinristone 4-es keménységű Types: Hinristone type IV,

gipsz; aranybarna
Csomagolás: 2 kg/doboz, 5 kg/vödör,
25 kg ömlesztett

golden brown
Package: 2 kg/box, 5 kg/bucket,
25 kg bulk

EGYÉB FORGALMAZOTT TERMÉKEK
OTHER TRADED PRODUCTS
Silodent lenyomat anyag
Silodent silicone cast

Felhasználás: polisziloxán bázisú

Use: two-component condensa-

kétkomponensű kondention silicone for impression
zációs lenyomat anyag
taking techniques
Package: 200 g silicone rubber
Csomagolás: 200 g szilikongumi és
10 ml katakizátor/doboz
and 10 ml catalyst/box

Kromopan lenyomat anyag
Kromopan impression substance Felhasználás: kromatikus alginát, nagy Use: chromatic alginate for high
pontosságú és rugalmas
precision and elastic imlenyomatokhoz
pressions
Csomagolás: 450 g/zacskó
Package: 450 g/bag

Szeparálók - Separate disks
Méretek: DK 1 - 22 x 0,25 mm

DK 3 - 25 x 0,35 mm
DK 5 - 29 x 0,5 mm
DK 9 - 38 x 0,6 mm
Csomagolás: 100 db/doboz

Polír kefe - Polishing brush

Sizes: DK 1 - 22 x 0,25 mm
DK 3 - 25 x 0,35 mm
DK 5 - 29 x 0,5 mm
DK 9 - 38 x 0,6 mm
Package: 100 pcs/box

Felhasználás: fogsorok polírozásához Use: for polishing dentures
Tipusa: 4 soros, párhuzamos
Type: 4-row brush, parallel rows

Major Super Lux akrylát fogak - Major Super Lux acrylate teeth
VITA szerint - according to VITA classical color code
Színek - Colors: A1, A2, A3, A3,5
B2, B3
C1, C2, C3
D2, D3

Csomagolás - Package:
4 garnitúra/doboz - 4 sets/box

Méretek - Sizes: Felső metszők - Upper anteriors:

1/13, 1/17, 1/20, 1/22, 1/25, 1/27, 1/30, 1/32, 1/35, 1/37,
1/40,1/44, 1/47,1/48, 1/49, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 62
Alsó metszők - Lower anteriors:
0/3, 0/4, 0/5, 0/6, 0/8, 0/10, 0/11, 0/0, 0/53
Felső és alsó rágók - Upper and lower posteriors:
1/60, 1/65, 70N, 1/72, 1/74, 76N, 77N, 79N
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FOGTECHNIKAI ALAPANYAG GYÁRTÓ ÉS
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