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Fényre kötő fixáló és modellező műanyag a fogtechnika számára. Keményedés 
másodperc töredéke alatt a mellékelt speciális fényforrás segítségével, keményedés 
után stabil és marható. D 80-85 Shore-keménység, –40 °C és + 150 °C között hőálló, 
maradvány nélkül égethető. 

 

Alkotóelemek 
Toll – tartóból, patron zárósapkával, 6 V-os LED, rendeléssz. 26600 

 

Patron: nem fényáteresztő, rugalmas tartály fényre keményedő anyaggal, fémfúvóka a 
célzott és kis adagokban való felvitelhez, sötétben történő tárolás esetén akár 12 hónapig is 
eltartható, kettős csomagolásban utóvételben kapható, rendeléssz. 26602 

 

6 V-os LED: speciális kék fény meghatározott hullámhosszal, használat a tartóban 
vagy külön lehetséges, egyenként utóvételben kapható, rendeléssz. 26603 

 

Alkalmazási területek és tudnivalók: 
A laborokban előforduló sokféle anyag – pl. fémek, műanyagok, szilikon, viasz, gipsz stb. 
– ultragyors és biztos rögzítéséhez és kötéséhez. Modellezés az összekötőelemben vagy 
kettős korona technikában, valamint implantátum-támasztékhoz; az anyag maradvány 
nélkül ég. Terjedelmes viaszmodellek összefogása és stabil rögzítése kontrakció-
mentesítő elkülönítő lépések után a hídtechnikában. Viaszmodellek stabilizálása a 
kihűlési fázis nemkívánatos kontrakcióinak elkerülésére. Összekötőelem-részek / kettős 
koronák ideiglenes rögzítése a további ragasztáshoz vagy forrasztáshoz való 
előkészítésként. Gyors és biztos ideiglenes rögzítés javításkor (pl. forrasztások, protézis 
hidak stb.). 

 

Biztonsági tudnivalók 
x Ne nézzen közvetlenül a LED-lámpába 
x Kerülje a műanyag szemmel vagy bőrrel való érintkezését 
x Bőrrel való érintkezés után alaposan mossa le 
x Szembe kerülés után alaposan öblítse ki vízzel, majd keressen fel szemorvost 
x A Li-bond nem forrasztóanyag vagy ragasztó helyettesítő állandó rögzítések esetében 
x A Li-bond nem intraorális alkalmazásra van kialakítva 

x A patronokat használat után gyorsan zárja le 

 

  
 

 

  
 

Light curing resin for modeling bridges, inlays, onlays, castable patterns & fixing 
attach- ments, extremely fast curing with LED light. Easy to trim when cured, Shore-
Hardness D 80-85. Temperature range – 40°C to + 150°C, burns out without 
residue. 

 

Components 
Pen Kit #26600 consists of 6 volt curing light, cartridge & jig (holds the cartridge & light) 

 

Refill Cartridge Pack #26602: Pack of 2 flexible cartridges with fine metal tip for ac- curate 
& detailed application. Store in dark for up to 12 months shelf life. 

 

LED Light (6 volt) #26603: Blue light LED of specially modified wave length. Can be used 
with or without cartridge jig. 

 

Uses & Application Instructions 
Fast & efficient method for connecting many laboratory materials including wax, metal, resins, 
plaster & stone. Ideal as a stable base layer for telescopic crowns, connecting at- tachments, 
implant-abutments. Adheres well to wax, can be used to connect complex wax bridge-work 
sections. Temporary fixing of attachments & telescopic crowns for soldering. Quick & effective 
fixing or stabilizing for soldering or denture repairs 

 

Safety guidelines 
x Never look into the light directly 
x Avoid material contact with skin or eyes 
x After contact with skin wash thoroughly with water 
x After contact with eyes rinse thoroughly with water and seek medical advice 
x Li-Bond is not intended as a permanent fixative 
x Li-Bond is not indicated for intra oral use 

x Close cartridge immediately after use quickly and store in dark conditions 
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