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C-Silicone Impression Material



zetaplus

zetaplus soft

oranwash VL

oranwash L

thixoflex M

zetaplus system
Rozwiązanie dla każdej sytuacji
klinicznej.

Firma ZHERMACK potwierdza sukces linii materiałów ZETAPLUS SYSTEM.

ZETAPLUS SYSTEM, ceniona od 25 lat na całym świecie seria prepa-
ratów utrzymała na przestrzeni czasu wysokie właściwości kliniczne i stałą 
niezawodność umożliwiającą osiągnięcie najlepszych rezultatów w protetyce.



ZMNIEJSZENIE MARGINESU BŁĘDU

› Widoczny kontrast kolorystyczny między składnikami zmniejsza 
ryzyko błędu i pozwala na oszczędność czasu i materiału.

OPTYMALNIE DOBRANE PARAMETRY

› Idealne proporcje między czasem pracy a czasem wiązania 
(efekt snap-set).

› Optymalne dozowanie katalizatora, które umożliwia 
maksymalnie długi czas pracy i zmniejsza skurcz wycisku.

EFEKT “FLOW CONDITIONING”

› Zwiększona płynność i  wysoka stabilność wymiarowa dzięki 
zastosowaniu technologii ładunków sferycznych o dużej aktywności SAS 
(Synthetic Amorphous Silicas).



Płynność dzięki efektowi “flow conditioning”

Efekt “flow conditioning” zwiększa płynność  materiału i zmniejsza ucisk na dziąsła. 
ZETAPLUS, ze względu na swoją twardość końcową jest zalecana jako masa na 
pierwszą warstwę wycisku w technice wycisku dwuwarstwowego.

ZETAPLUS, początkowa płynność i wysoka końcowa twardość

ZETAPLUS, ORANWASH L i THIXOFLEX M

Hydrofilna masa wyciskowa, o wysokiej płynności, polecana jest jako masa korekcyjna 
w technice wycisku dwuwarstwowego.

ORANWASH L, płynność i hydrofilność 

Tiksotropowa masa wyciskowa,  o szczególnie płynnej konsystencji zapewnia precyzyjne 
odtwarzanie detali w wilgotnym środowisku jamy ustnej dzięki wysokiej hydrofilności. 
Polecana w technice wycisku jednoczasowego.

THIXOFLEX M, tiksotropowość, płynność i hydrofilność

Płynność i wnikanie do kieszonek dziąsłowych

zetaplus system
Niezwykle precyzyjne wyciski dzięki 
efektowi “flow conditioning” 



ZETAPLUS SOFT i ORANWASH VL

Hydrofilność po upływie 1 minuty

Płynna i elastyczna masa na pierwszą warstwę wycisku jest idealna  w każdej sytuacji 
klinicznej, a szczególnie jest zalecana w technice wycisku dwuwarstwowego jednoczasowego.

ZETAPLUS SOFT, płynność i elastyczność

Hydrofilna i o dużej płynności masa korekcyjna jest idealna do wszystkich technik 
wyciskowych.

ORANWASH VL, duża płynność i hydrofilność

Optymalna twardość

Płynność w trakcie pracy



Indurent Gel i Zetaplus 
system
Idealny kontrast kolorystyczny.

Katalizator INDURENT GEL zapewnia uzyskanie jednorodnej konsystencji 
przy mieszaniu z masą bazową jak i masami korekcyjnymi ZETAPLUS 
SYSTEM.

Efekt SNAP-SET (zetaplus - zetaplus soft) Efekt SNAP-SET (oranwash VL – oranwash L)

Idealne proporcje między czasem pracy a czasem wiązania 

DANE TECHNICZNE ZETAPLUS ZETAPLUS 
SOFT

ORANWASH VL ORANWASH L THIXOFLEX M

Czas mieszania 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec.

Całkowity czas obróbki 1 min. 15 sec. 1 min. 15 sec. 1 min. 30 sec. 1 min. 30 sec. 2 min.

Pozostawienie w jamie ustnej 3 min. 15 sec. 3 min. 15 sec. 3 min. 30 sec. 3 min. 30 sec. 3 min. 30 sec.

Czas zastygania 4 min. 30 sec. 4 min. 30 sec. 5 min. 5 min. 5 min. 30 sec.

Odkształcenie pod wpływem ściskania (min./maks.) 2% - 5% 2% - 5% 2% - 8% 2% - 8% 2% - 8%

Odzyskanie elastyczności > 98% > 98% > 99% > 99% > 99%

Stabilnośç wymiarów < -0,2% < -0,2% < -0,7% < -0,7% < -0,7%

Wydajność ZETAPLUS SYSTEM



zetaplus system
Niezawodność w każdej sytuacji.



Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY 
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0 
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.

ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
   +48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.

P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
   +1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com
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*Krążek do mieszania silikonów dostępny również oddzielnie
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Opakowanie

Katalizatory

C100700 INDURENT GEL 1 tubka o poj. 60 ml o konsystencji żelu

Osprzęt

C303230 ALGHAMIX II

C303215 ALGHAMIX II

Mechaniczne mieszadło do alginatów i silikonów (230 V)*

Mechaniczne mieszadło do alginatów i silikonów (115 V)*

Akcesoria

C207200  

C303020

C303030

C207201

D510010

Szpatułka do silikonu z nierdzewnej stali, laminowana, może być sterylizowana – 1 szt
Podkładki do mieszania – 1 bloczek zawiera 20 arkuszy
Krążek do mieszania silikonu z 3 podkładkami do mieszania na Alghamix
Podkładki do mieszania na Alghamix: 20 arkuszy
Putty cut

C100600 ZETAPLUS

C100312 ZETAPLUS

C100468 ZETAPLUS

C100730 ZETAPLUS INTRO KIT L

C100720 ZETAPLUS TRIAL KIT L

C100610 ZETAPLUS SOFT

C100740 ZETAPLUS SOFT INTRO KIT VL

C100650 ORANWASH VL  

C100660 ORANWASH L  

C100670 THIXOFLEX M  

1 pojemnik 900 ml/1.53 Kg + miarka

1 pojemnik 1800 ml/3 Kg + miarka

1 pojemnik o poj. 10 Kg + miarka

1 pojemnik Zetaplus, 900 ml/1.53 Kg + miarka + 1 tubka Oranwash L ,140 ml + 1 tubka Indurent gel, 60 ml + podkładki do mieszania

1 pojemnik Zetaplus, 200 ml + miarka + 1 tubka Oranwash L, 40 ml + 1 tubka Indurent gel, 60 ml + podkładki do mieszania

1 pojemnik, 900 ml/1.53 Kg + miarka

1 pojemnik Zetaplus Soft, 900 ml/1.53 Kg + miarka + 1 tubka Oranwash VL, 140 ml + 1 tubka Indurent gel, 60 ml + podkładki do mieszania

1 tubka, 140 ml

1 tubka, 140 ml

1 tubka, 140 ml


