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 Lac de bonturi Durolan 
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Domeniu de aplicare:             
Lacurile de bonturi marchează locul pentru materialul de fixare (de ex. ciment)  coroane & punţi. 
DFS- Diamon GmbH furnizează în acest scop diferite culori şi diferite grosimi, în funcţie de 
preferința stomatologului cu privire la cimentul / adezivul folosit. 
 
Mod de aplicare:   
Agitaţi înainte de folosire, până se vede o culoare uniformă în flacon. Aplicaţi uniform în strat 
subţire cu pensula integrată în capacul filetat. Pentru grunduire / întărirea bontului recomandăm 
Plastodur (DFS). Acesta este compatibil cu lacul pentru bonturi Durolan şi se îmbină ferm cu 
următorul strat aplicat. La fel, ca prim strat poate fi folosit lacul pentru bonturi transparent. 
Recomandăm extinderea primului strat dincolo de limita de preparare, pentru a-i oferi protecţie 
faţă de deteriorarea mecanică. După uscarea primului strat se aplică lacul color pentru bontul 
propriu-zis. Se va aplica uniform până la cca. 1 mm de limita de preparare. Dacă lacul este prea 
vâscos sau prezintă un timp de uscare prea lung, se poate dizolva puțin cu  diluantului aferent. 
 
Grosime de aplicare: 
transparent  3-5µm 
albastru  4-6 µm 
roşu   8-12 µm 
argintiu  12-14µm 
auriu   14-16µm 
 
Timpul de uscare este de cca. 30 secunde. 
După uscare pot fi aplicate alte straturi. Vâscozitatea poate fi controlată cu diluantul aferent. 
 
Măsuri de protecţie: 
Protecţia mâinilor:  Purtaţi mănuşi de protecţie din PVC. La contact îndelungat sau repetat, 

aplicaţi cremă de protecţie pe suprafaţa pielii care a venit în contact cu 
produsul. 

 
Protecţia ochilor:  Pentru protecţie împotriva stropilor de diluant purtaţi ochelari de protecţie. 
 
Protecţia corpului:  Purtaţi îmbrăcăminte antistatică din fibre naturale (de ex. bumbac) sau fibră 

sintetică termorezistentă. După contact curăţaţi temeinic suprafeţele de 
piele. 

 
Proprietăţi: 
Rezistent faţă de vaporii de apă şi lichidele de izolare. Acoperă uniform, rezistă la zgârieturi şi 
izolează. 
 
Depozitare: 
Depozitare în conformitate cu prevederile privind depozitarea lichidelor inflamabile (VdF). Maxim 
2 ani la o temperatură constantă, nu peste 30° C. 
 
Producător:    
DFS-Diamon GmbH�  Ländenstraße 1  �  D-93339 Riedenburg  �  +49 9442 91890 
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