
Prima vloeieigenschappen
Uitstekende gedetailleerde leesbaarheid
Aangepaste verwerking – sneller afdrukken

precisiematerialen in zilver en goud



AFFINIS®PRECIOUS polyvinylsiloxaan (PVS) spuitbare en correctiematerialen hebben een contacthoek 
van slechts 10°. Dankzij de uitstekende vloeieigenschappen van het afdrukmateriaal kunnen alle kri-
tieke details van de preparatie in de vochtige omgeving worden geregistreerd.

AFFINIS®PRECIOUS *

AFFINIS®PRECIOUS vloeit direct 
tegen de tand en in de sulcus.

Thixotrope eigenschappen 
vermijden het afdruipen, dankzij 
vormgevende consistentie.

AFFINIS®PRECIOUS correctiemate-
rialen zorgen voor zeer nauwkeurige, 
indrukwekkende afdrukken zonder 
luchtbellen.

Voorbeeld van een niet-zelfvormgevend materiaal *

Vorming van ingesloten 
luchtbellen 

Vorming van ongelijke 
verdeling

Met als resultaat 
oppervlaktedefecten

Met de thermoreactieve formule hebt u de 
gehele verwerkingstijd onder controle

AFFINIS®PRECIOUS correctiematerialen hebben een variabele verwerkingstijd van 5 tot 60 
seconden. Door de thermoreactieve formule wordt het uithardingsproces versneld, als de 
afdruklepel in de mond is geplaatst. Er bestaat een direct verband tussen de totale verwerkingstijd 
en het aantal preparaties in de afdruk. Hoe minder preparaties, des te korter de totale 
uithardingstijd.

Perfecte vloeicapaciteiten waar het van 
doorslaggevend belang is – in de mond …



Totale klinische uithardingstijd met als voorbeeld 1, 5 en 12 preparaties **

1 Prep 5 s 120 s

Totale klinische uithardingstijd 125 s

5 Preps 25 s 120 s

Totale klinische uithardingstijd 145 s

12 Preps 60 s 120 s

Totale klinische uithardingstijd 180 s

n Verwerkingstijd van AFFINIS®PRECIOUS correctiematerialen = 5 s/prep
n Verblijftijd in de mond van AFFINIS® lepelmateriaal = 120 s

** Interne gegevens van een dubbelmengafdruk

… in-vitro

AFFINIS®PRECIOUS werd ontwikkeld voor zeer nauwkeurige resultaten in de mond en in het labo-
ratorium. Door de directe bevochtiging kan het gips gemakkelijker in de afdruk stromen, waardoor 
nauwkeurigere gipsmodellen worden vervaardigd. Een nauwkeurig werkmodel is de sleutel voor goed 
passende restauraties.

* Interne gegevens 

Oppervlakteaffiniteit op vochtig dentine * 

10° 48° 39° 27° 66° 38°
AFFINIS®PRECIOUS lb Product A Product B Product C Product D Product E

Precisie bij het vervaardigen van werkmodellen *

Meting van de contacthoek van een druppel op uitgehard light body-afdrukmateriaal na 10 seconden

… en in het laboratorium

AFFINIS®PRECIOUS lb Product A Product B Product C Product D Product E

Een gelijke en bepaalde hoeveelheid materiaal aangebracht op vochtig dentine na 10 sec.



Uitstekende gedetailleerde leesbaarheid
met zilveren en gouden kleuren

AFFINIS®PRECIOUS beschikt over een uitstekende gedetailleerde leesbaarheid. De 
unieke zilver- en goudpigmentering vermindert de lichtverstrooiing aanzienlijk en 
verbetert de visuele waarneming van details.

AFFINIS®PRECIOUS light body AFFINIS®PRECIOUS regular body



Klinische casus

Dr. A. Sander, Schruns, Oostenrijk, gecombineerde dubbelmengtechniek 
met AFFINIS®PRECIOUS light body en AFFINIS® heavy body

Aanbrengen van  
AFFINIS®PRECIOUS light body.

Directe vochtverspreiding door 
AFFINIS®PRECIOUS tijdens het 
aanbrengen, registreert alle details.

De uitstekende vochtvriendelijkheid en 
prima vloeieigenschappen voorkomen 
ingesloten luchtbellen en fouten.

De preparaties zijn goed met 
materiaal bedekt zonder dat 
het van de stompen druipt.

Afdruklepel langzaam inserteren en 
materiaal laten uitharden.

Een perfecte afdruk met 
AFFINIS®PRECIOUS light body 
en AFFINIS® heavy body.

„De oppervlakteaffiniteit bij vochtige tanden van AFFINIS®PRECIOUS is 

verbeterd – een basisvoorwaarde voor zeer nauwkeurige afdrukken zonder 

luchtbellen. AFFINIS®PRECIOUS correctiematerialen bieden een ideale verwer-

kingstijd en een korte verblijftijd in de mond van slechts 110 s, voor snellere 

en zeer nauwkeurige afdrukken zonder stress bij het aanbrengen.

Nog nooit was het maken van een afdruk zo aangenaam en nauwkeurig.“

Dr. Amon Gabriel Sander



Affinis®PRECiOUs light body
2 cartouches de 50 ml, 12 pcs MT/yellow/clear/whiTe/69/s* 

6776 Affinis®PRECiOUs regular body
2 cartouches de 50 ml, 12 pcs MT/yellow/clear/whiTe/69/s* 

6779
Affinis®PRECiOUs light body microsystem™

4 cartouches microsystem™ de 25 ml,
20 MT/green/green/whiTe/70/s*, 20 embouts intra-oraux

6780
Affinis®PRECiOUs regular body microsystem™

4 cartouches microsystem™ de 25 ml,
20 MT/green/green/whiTe/70/s*, 20 embouts intra-oraux

AFFINIS® succes over de hele lijn.

6775 Affinis®PRECiOUs light body
2 × 50 ml patronen, 12 stuks MengTips/yellow/clear/whiTe/69/s* 

6776 Affinis®PRECiOUs regular body
2 × 50 ml patronen, 12 stuks MengTips/yellow/clear/whiTe/69/s* 

Accessoires: microsystem™

6779
Affinis®PRECiOUs light body microsystem™

4 × 25 ml patronen microsystem™,
20 stuks MengTips/green/green/whiTe/70/s*, 20 stuks oral Tips

6780
Affinis®PRECiOUs regular body microsystem™

4 × 25 ml patronen microsystem™,
20 stuks MengTips/clear/clear/whiTe/70/s*, 20 stuks oral Tips

Affinis®PRECiOUs microsystem™

Accessoires: 50/75 system

Accessoires: system 360

6900 Dispenser 50/75 ml  1 stuks

6550 MengTips/yellow/clear/whiTe/69/s*  40 stuks

6552 MengTips/Turquoise/clear/whiTe/68/s*  40 stuks

6555 orale Tips, yellow  100 stuks

6160 steunpatroon  1 stuks

6161 MengTips/green/clear/whiTe/50/s*  40 stuks

6270 microsystem™ Dispenser MKii  1 stuks

6214 MengTips/clear/clear/whiTe/70/s*   40 stuks

6215 MengTips/clear/clear/whiTe/70/s*  100 stuks

6202 MengTips/green/green/whiTe/70/s*  40 stuks

6205 MengTips/green/green/whiTe/70/s*  100 stuks

6210 orale Tips  100 stuks

Meer informatie:
www.coltenewhaledent.com

6530 Affinis® putty soft
Basis en katalysator, elk 300 ml

6531 Affinis® fast putty soft
Basis en katalysator, elk 300 ml 

6535 Affinis® putty super soft
Basis en katalysator, elk 300 ml

6520 Affinis® heavy body 75 ml
2 × 75 ml patronen, 8 stuks MengTips/Turquoise/clear/whiTe/68/s*

6620 Affinis® fast heavy body 75 ml
2 × 75 ml patronen, 8 stuks MengTips/Turquoise/clear/whiTe/68/s*

6547 Affinis® MonoBody 75 ml
2 × 75 ml patronen, 8 stuks MengTips/Turquoise/clear/whiTe/68/s* 

6487 Affinis® system 360 heavy body
2 × 300 ml navulverpakking basis, 2 × 62 ml navulverpakking katalysator

6485
Affinis® system 360 heavy body starter Kit
1 × 300 ml basis, 1 × 62 ml katalysator, 1 x steunpatroon,
10 × MengTips/green/clear/whiTe/50/s*

6482 Affinis® MonoBody system
2 × 300 ml navulverpakking basis, 2 × 62 ml navulverpakking katalysator

6480
Affinis® system 360 MonoBody starter Kit
1 × 300 ml basis, 1 × 62 ml katalysator, 1 x steunpatroon,
10 × MengTips/green/clear/whiTe/50/s*
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www.coltenewhaledent.com
© 2008 Coltène/Whaledent AG

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com
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Coltène/Whaledent GmbH
adres voor Benelux:

Stevoortweg 11
3540 Herk-de-Stad/Belgium
Tel. +32 (0)13 55 47 23
Fax  +32 (0)13 55 41 25
cw.benelux@skynet.be


