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Made for Artists
Indywidualność w systemie

NOWOŚĆ: Silent TS2
Inteligentne sterowanie 
dwoma stanowiskami pracy
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Silent TS2 
Sprawdzona technologia przynosząca podwójną korzyść

Umiejętne sterowanie dwoma oddzielnymi stanowiskami pracy

Silent TS2 włącza się z ustawionym wcześniej stopniem ssania, otwierając odpowiedni z 

dwóch możliwych do wykorzystania zaworów np. kiedy aktywowany jest jeden mikrosil-

nik. Gdy zaczyna pracować drugie urządzenie (druga osoba), otwarty zostaje drugi zawór 

a moc silnika jest automatycznie dostosowywana do ustawionego wcześniej stopnia ssania, 

tak by była jednakowa w obu kanałach. Kiedy jeden z dwóch użytkowników przestaje pra-

cować, Silent TS2 pracuje jeszcze przez zaprogramowany wcześniej czas, po którym zamy-

ka automatycznie odpowiedni zawór. Moc silnika zmniejsza się automatycznie do ustawio-

nej wcześniej siły ssania.

Dzięki nowemu wyciągowi 
Silent TS2 możecie Państwo 
jeszcze bardziej usprawnić pracę 
w swoim laboratorium. Oszczę-
dzając miejsce i koszty inwesty-
cyjne otrzymujecie korzyści 
takie same jak przy wyciągu 
Silent TS a dodatkowo zyskujecie 
inteligentnie sterowany wyciąg 
dla dwóch stanowisk pracy. 

Typowy Silent
Obydwa urządzenia, jednostanowisko-

we czy dwustanowiskowe, posiadają takie 

same następujące zalety:

Bardzo prosta wymiana silnika 
wykonywana w 2 minuty

Gdy silnik zostanie wyeksploatowany, nie 

musimy wysyłać całego wyciągu do napra-

wy, lecz możemy w prosty sposób samo-

dzielnie wymienić go w niecałe 2 minuty.  

Nie potrzebujemy do tej operacji żadnych 

narzędzi. Brak przestojów, żadnych dodat-

kowych kosztów naprawy! 

Prosta wymiana fi ltra i worka na 
pył w mniej niż 30 sekund 

Dostęp do fi ltra i worka na pył znajduje się 

z przodu wyciągu tak, że nie ma potrzeby 

przemieszczać urządzenia np. do wymiany 

worka na pył.

Intuicyjna, wygodna obsługa 

Genialnie prosta i wygodna jest kalibracja 

automatyki włączania dla mikrosilnika lub 

innego urządzenia. Duży i jasny wyświe-

tlacz pokazuje wyraźnie wybór i status każ-

dego parametru. 

Kompaktowy

Przy wyciągu dwustanowiskowym Silent 

TS2 widać to podwójnie, ponieważ obudo-

wa wyciągu Silent jest podobnie kompak-

towa jak obudowa PC, dzięki czemu pasuje 

wizualnie do każdego mebla.

Cisza

Nazwa Silent prawdziwa jest także pod-

czas używania programu do pracy dwusta-

nowiskowej. Obie końcówki wyciągu pra-

cują bardzo spokojnie – w zależności od 

ustawionego stopnia pracy wyciągu. Do-

datkowo przy dużym nakładzie pracy i we 

współpracy z psychoakustykami udało nam 

się drastycznie zmniejszyć a także częścio-

wo wyeliminować zupełnie, częstotliwości 

nieprzyjemne dla ludzkiego ucha. Korzyścią 

dla Państwa jest mniejszy stres spowodowa-

ny nadmiernym hałasem w miejscu pracy.   

Istotne dla zdrowia 

Zarówno materiał, z którego wykonany jest 

drobny fi ltr jak też worek na pył odpowia-

dają klasie M, chroniąc Państwa podczas 

pracy jak najlepiej. Autodiagnostyka odby-

wająca się w trakcie wyłączania urządzenia 

daje Państwu pewność, że wszystko działa 

prawidłowo. 

Dalsze informacje 
w internecie

Wpisz w przeglądarce link:
www.renfert.com/en/silentts2
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Silent TS2
Wydajność i funkcjonalność dla 2
Koszty i zapotrzebowanie 
na miejsce dla 1

Silent TS
Sprawdzona 

technika 

Silent TS2, 230 V:  Art.Nr. 2930 0050
Silent TS2, 120 V:  Art.Nr. 2930 1050

Silent TS, 230 V:  Art.Nr. 2921 0050
Silent TS, 120 V:  Art.Nr. 2921 1050
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Service at Renfert as 
an integrated accessory

Silent TS – 
the success story continues

Ideas for dental technology
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Drogi czytelniku,

Twoja opinia jest dla nas ważna. Dlatego z radością dziękujemy za 

aktywny udział w naszej ankiecie dotyczącej Raportu. Wzięło w niej 

udział około 500 czytelników. Pomoże nam ona, nasz Raport two-

rzony specjalnie dla ciebie, uczynić jeszcze bardziej interesującym i 

pouczającym. Trzech szczęśliwców z pośród ankietowanych cieszy 

się już z wygranych czytników eBooków. 

Oto kilka wyników naszej ankiety. Aby lepiej odpowiedzieć na Pań-

stwa preferencje, przy okazji prezentacji naszych nowych pro-

duktów, pokażemy jak możecie pracować wydajniej zwiększa-

jąc jednocześnie jakość: skuteczna praca z wyciągiem Silent TS2 

i optymalizacja jakości pracy wykonywanej pędzlami i lakierami 

die:master. 

Zapytanie do czytelników 

Raport Renferta wzbogaca ofertę – jest te-

raz dostępny w formie drukowanej i cyfro-

wej w formacie PDF. Dzięki naszej innowa-

cyjnej prezentacji produktów kładziemy już 

dziś nacisk na cyfrowe przedstawienie na-

szych wyrobów. Więcej na ten temat dowie-

cie się na ostatniej stronie Raportu Renferta. 

Wielu z pośród was stara się także zasięgać 

informacji na Youtube. Podchwyciliśmy to i 

zaczynamy oferować coraz większą ilość fi l-

mów zrobionych przez użytkowników na-

szych produktów oraz fi lmy przedstawiają-

ce same produkty. 

Serdeczne pozdrowienia,

Wasz zespół Renferta

zgadzam się 
całkowicie

Czy zawartość Raportu 
zawiera dużo informacji?

Jaką ogólną ocenę 
przyznają Państwo 
Raportowi?

Czy wyobrażają sobie 
Państwo Raport wyda-
wany tylko w postaci 
cyfrowej?

bardzo dobra

zgadzam się 

dobra

zgadzam się 
częściowo

zadowalająca   

wystarczająca 

tak

nie zgadzam się

niedostateczna

nie
Video z produktami Renferta 

Należy zeskanować kod smartphonem 
(np. z aplikacji „Scan”) lub wpisać w 
przeglądarce link:
www.renfert.com/en/videos

Serwis fi rmy Renfert teraz 
jako zintegrowane wypo-
sażenie dodatkowe

Silent TS – 
kontynuacja sukcesu 

Pomysły dla techniki dentystycznej
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www.renfert.com

Made for artists 

lay:art system pędzli i płytek do mieszania 

Z naszym systemem lay:art artyzm Państwa pracy osiągnie jeszcze wyższy poziom: styl, estetyka, 

jakość i funkcjonalność – w każdym szczególe jest to najlepszy indywidualny system stworzony dla 

Ciebie. Wybierając pomiędzy 8 różnymi płytkami do mieszania i 8 kształtami pędzli wykonanych z 

najwyższej jakości włosia Kolinski znajdziecie Państwo na pewno idealne dla siebie rozwiązanie. 



lay:art

lay:art tropic

lay:art tropic pro

lay:art crystal

lay:art crystal aqua

lay:art color

lay:art natural
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Znajdź w tym systemie swoje 
indywidualne, perfekcyjne  
rozwiązanie
lay:art płytki do mieszania są teraz idealnym 
miejscem dla pokazania waszej indywidualności 
i kreatywności. Wdrażanie fachowej wiedzy: dla 
każdego, indywidualnego sposobu pracy mamy 
teraz idealne rozwiązanie.

Nowoczesny design obudowy 
dla różnych typów płytek

W dwóch wielkościach obudowy 
wszystkie rodzaje płytek znajdują ide-
alnie swoje miejsce pozwalające na wy-
korzystanie ich dodatkowych funkcji.  
 

 f przy samo nawilżających się płytkach,  

pokrywa bardzo długo chroni masę cera-

miczną przed wyschnięciem i zabrudze-

niem 

 f zaawansowany system wentylacji zapew-

nia pracę bezwonnymi masami 

 f folia wielokrotnego zapisu pokrywająca 

wieczko umożliwia uporządkowane  

zarządzanie masami na płytce 

 f przedłużone podpórki pod nadgarstek  

zapewniają doskonałe podparcie i świetny 

dostęp do mas 

 f całkowicie zdejmowana pokrywa zapew-

nia indywidualną swobodę podczas pracy 

N
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lay:art crystal  Art. Nr. 1043 0000, szer. x wys. x głęb.: 220 x 4 x 120 mm
lay:art crystal aqua  Art. Nr. 1043 1000, szer. x wys. x głęb.: 220 x 4 x 120 mm
lay:art tropic s  Art. Nr. 1044 1000, szer. x wys. x głęb.: 159 x 11 x 90 mm
lay:art tropic xl  Art. Nr. 1044 0000, szer. x wys. x głęb.: 220 x 11 x 120 mm
lay:art tropic pro s  Art. Nr. 1045 1000, szer. x wys. x głęb.: 159 x 11 x 90 mm
lay:art tropic pro xl  Art. Nr. 1045 0000, szer. x wys. x głęb.: 220 x 11 x 120 mm
lay:art color  Art. Nr. 1047 0000, szer. x wys. x głęb.: 159 x 11 x 90 mm
lay:art natural  Art. Nr. 1046 0000, szer. x wys. x głęb.: 159 x 6,5 x 90 mm
Obudowa xl/ s  szer. x wys. x głęb.: 291 x 36 x 223 mm / 211 x 28 x 147 mm
(Płytki do mieszania z obudową) 
 



lay:art

lay:art tropic pro xl/slay:art tropic xl/s lay:art crystal aqua

lay:art crystal lay:art naturallay:art color

lay:art tropic
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Kompetencja 2.0: wielokrotnie zwięk-
szone referencje jakie daje firma Renfert

Porowata płyta ceramiczna o jednolicie na-

wilżającej się całej powierzchni. 
 f Podczas całego procesu pracy mają  

Państwo optymalną konsystencję masy 

ceramicznej, bez jej przesuszania lub 

nadmiernego nawadniania
 f Potrzebujecie do pracy całej powierzchni, 

jest ona nawilżana w jednorodny sposób 
 f Efektywna praca: nie ma potrzeby po-

wtórnego nawilżania, zwłaszcza podczas 

wykonywania dużych prac, cały czas mo-

żemy pracować materiałem o tej samej 

wilgotności 
 f Zadbajcie Państwo o swoje pędzelki pra-

cując na dużo gładszej, w porównaniu do 

poprzednich modeli płytek, powierzchni 

Dalszy rozwój profesjonalnych produk-
tów

Porowata płytka ceramiczna z zagłębienia-

mi i zmiennym stopniem nawilżenia porce-

lany.
 f Możecie kontrolować optymalną dla  

siebie konsystencję porcelany przez 

umieszczanie jej w różnym miejscu na 

pochyłej płaszczyźnie zagłębień
 f Podczas całego procesu pracy Państwa 

masa ceramiczna jest cały czas doskonale 

równomiernie nawilżona 
 f Zadbajcie Państwo o swoje pędzelki  

pracując na dużo gładszej powierzchni  

w porównaniu do poprzednich modeli  

płytek 

Chłodna estetyka – inteligentna nowo-
czesna funkcjonalność 

Nowoczesna płytka szklana z funkcją nawil-

żania. 
 f Bardzo gładka, utwardzona powierzchnia 

chroni pędzel i jest odporna na ścieranie 
 f Precyzyjna kontrola wilgotności dzięki 

dwóm paskom gąbki 
 f Paski nawilżające są zoptymalizowane 

dla jednolitego działania kapilarnego jak 

również przeciw tworzeniu się pleśni, 

oferując jednocześnie cały czas komfor-

towe oparcie dla masy ceramicznej
 f Brak strat materiału spowodowanych 

przesuszeniem porcelany – wyraźne 

zmniejszenie Państwa kosztów 

Klasyczna płytka szklana zdefiniowana 
na nowo
Wykonana w najnowszej materiałowej tech-

nologii płytka szklana o nowoczesnym wy-

glądzie.
 f Ekstremalnie gładka, utwardzona po-

wierzchnia chroni pędzel i jest odporna 

na ścieranie 
 f Korzystaj z idealnego podziału płytki,  

pomocnego w utrzymaniu porządku 
 f Szara powłoka płytki zapewnia niemę-

czącą pracę a także stanowi doskonały 

kontrast z używanymi przez Państwa ma-

sami ceramicznymi 

Czysta ekskluzywność i indywidualność

Ręcznie obrobiony półszlachetny kamień o 

najlepszych właściwościach materiałowych 

służący do rozrabiania mas ceramicznych.
 f Ciesz się pięknym wyglądem naturalnego, 

polerowanego na wysoki połysk agatu 
 f Niezwykła twardość materiału gwaran-

tuje wolniejsze ścieranie się a co za tym 

idzie bezpieczniejszą pracę
 f Każda z płytek jest wyjątkowa i zawsze 

doskonale zintegrowana ze wzornic-

twem lay:art

całkowicie samo nawilżające się częściowo nawilżone

nienasiąkające

Wskazówka: badania wykazały, że przy ponownym 
nawilżaniu wyschniętej masy ceramicznej występują 
w niej mikropęcherzyki, które w późniejszym procesie 
wypalania mogą powodować porowatość porcelany.

farby do malowania 

Wasze farbki mają od teraz nowy dom 

Nowa wersja bestsellera do farbek »Stain 

Mix«.
 f Korzystaj ze zrównoważonego podziału 

płytki na 13 wgłębień w kształcie kropli, 

4 okrągłych i 2 dużych a także doskonale 

proporcjonalnej, gładkiej powierzchni 
 f Nowością są wgłębienia w kształcie  

kropli: umieszczone w tylnej części ostre 

krawędzie do ściąganie farbki z pędzelka, 

od przodu rozmyte dla kontrolowanego 

dozowania farbek 



8 slim 8 bold 6 slim 6 bold 4 slim 4 bold 4 cone* 2 opaque color

lay:art style

8

A jak pracujecie wy, drodzy czytelnicy? Czy na 

płytce do mieszania macie raczej wilgotną czy 

bardziej suchą porcelanę, czy pracujecie jed-

nym pędzelkiem czy też kilkoma np. innymi 

do dokładnego modelowania, czy Państwa 

pędzelek jest wilgotny czy też wolicie bar-

dziej suchy, czy zanurzacie go w wodzie czę-

sto czy rzadko? A jak wygląda szpic waszego 

pędzelka? Bez względu na to jakie są Państwa 

odpowiedzi, skorzystajcie z technicznych za-

let pięknego w wyglądzie systemu lay:art, 

dokonując indywidualnego wyboru spośród 

Wasz wybór

Trzy różne wielkości pędzla (#4, #6, #8) odzwierciedlają ilość wody i porcelany nabieranej 

podczas pracy. Drobny kształt pędzli w wariancie „slim“ zmniejsza wilgotność włosia pędzla 

i ułatwia jednocześnie dokładną pracę. Mocniejszy w kształcie „bold“ przeciwnie – umożli-

wia pracę wilgotniejszym pędzelkiem i nabieranie większych ilości porcelany.

* Specjalna nowa konstrukcja »4 cone«: dzięki swojej niezwykłej sztywności jest idealnym narzędziem do zmniejsza-
nia trójkąta guzka 

Wielkość oryginalna 

Wielkość oryginalna 

ośmiu płytek do mieszania porcelany i sied-

miu kształtów pędzli. Twoja właściwa kom-

binacja płytki do mieszania i pędzelka czeka 

na Ciebie. Zbadaliśmy, na których właściwo-

ściach pędzla i płytki do mieszania bazują róż-

nice w indywidualnej pracy ceramistów, czy 

na magazynowaniu wody przez pędzel, czy 

oddawaniu jej, czy na kształcie pędzla i przy-

gotowaniu masy ceramicznej na płytce do 

mieszania. Wyniki naszych badań znajdziecie 

Państwo także w każdym szczególe budowy 

naszego nowego pędzla.

Nowe rekomendacjeAbyście  
Państwo mogli  

zachować swoje  
przyzwyczajenia  

i cieszyć się  
najwyższą jakością  

i trwałością 

Tylko kwestia wyboru

Wszystkim ceramistom przyświeca jeden ten sam cel, starać się przez swoją sztukę perfek-

cyjnie naśladować naturę a nawet czasami ją poprawiać. Jednak każdy technik jest indywi-

dualnością, ma on swoje ulubione ruchy, ulubioną wilgotność porcelany, ulubiony kształt 

końcówki pędzla, sposób brania i nakładania masy ceramicznej. 

N
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Nieznana dotąd trwałość i sprężystość końcówki 
pędzla

Jedna ze szczególnych cech pędzla lay:art: końcówka wykonana jest 

z wyjątkowo dużej liczby drobno kończących się, jednakowej długo-

ści włosów co znacznie zwiększa siłę nacisku końcówki pędzla i wy-

dłuża jego żywotność, ponieważ obciążenie mechaniczne rozłożo-

ne jest na dużą ilość włosów.

Technika Big Brush 

Wszystkie pędzle lay:art (#8, #6 i #4) są 

przygotowane do pracy techniką Big Brush, 

mają więc o ponad 20% więcej włosów 

przy takiej samej, cały czas cienkiej końców-

ce. W porównaniu do klasycznych kształtów 

i wielkości pędzli zwiększa to zdolność ma-

gazynowania wilgoci, elastyczność i trwa-

łość.

Inteligentny design

Delektuj się niemęczącą pracą bardzo lek-

kim i ergonomicznie ukształtowanym 

uchwytem z powierzchnią Softtouch. Zin-

tegrowana ochrona przeciw toczeniu się 

pędzelka daje nie tylko dodatkowe zabez-

pieczenie, ale oferuje również możliwość in-

dywidualizacji przez wybór koloru elemen-

tu ochronnego. Wygląd systemu lay:art na 

Państwa stanowisku pracy daje wam pew-

ność, że używacie optymalnie skoordyno-

wanych ze sobą narzędzi. 

Maksymalna jakość – absolutnie najlepsze włosie, 
specjalnie przystosowane etapy obróbki i całkowi-
cie nowa technologia produkcji

Teraz poszukiwania zostały zakończone, wyższa jakość nie jest po 

prostu możliwa. Otrzymują Państwo włosy o jakości stojącej znacz-

nie powyżej dotychczas stosowanego włosia Kolinsky 1A. Bardzo 

szczególny rodzaj włosia, który przechodzi przez rygorystyczny pro-

ces selekcji, stanowi szczyt „non plus ultra” włosów do pędzelków. 

Aby nie zagrozić wysokiej jakości pędzelków, fi rma Renfert wraz ze 

swoimi ekspertami od pędzli zastosowała kosztowny i szczególnie 

delikatny sposób wyrobu włosia. Ponadto opracowano całkowicie 

nową technologię wytwarzania, dzięki której można osiągnąć takie 

doskonałe właściwości końcówek pędzelków jak stabilność kształ-

tu, sprężystość, wytrzymałość i trwałość.

Różny sposób kształtowania końcówki pędzla. Klasycz-
ny vs. lay:art style, pędzel lay:art zużywając się staje się 
cieńszy a nie tak jak klasyczne przytępiony.

Klasyczny Klasyczny

Boczne obciążenie pędzla nie naraża na niebezpieczeń-
stwo złamania pojedynczych wierzchołków włosa. 

lay:art style
8 slim (1 szt.): Art. Nr. 1725 0008
8 bold (1 szt.): Art. Nr. 1725 0018
6 slim (1 szt.): Art. Nr. 1725 0006
6 bold (1 szt.): Art. Nr. 1725 0016
4 slim (1 szt.): Art. Nr. 1725 0004
4 bold (1 szt.): Art. Nr. 1725 0014
4 cone (1 szt.): Art. Nr. 1725 0040

2 (2 szt.): Art. Nr. 1725 0002
opaque (2 szt.): Art. Nr. 1725 0001

color (2 szt.): Art. Nr. 1725 0000
Zestaw: opaco, color, 2 (po 1 szt.): 

Art. Nr. 1725 1000

lay:art Strona internetowa 
+ Video

Należy zeskanować kod smartphonem 
(np. z aplikacji „Scan”) lub wpisać w 
przeglądarce link: www.lay-art.de
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Materiały z wczoraj idealne 
dla produktów jutra
»Do polerowania i wykańczania zarówno po-

jedynczych elementów a także mostów peł-

noceramicznych i napalanych na metal już od 

wielu lat używamy w naszym laboratorium 

produktów i urządzeń firmy Renfert. 

Zakup systemu CAD/Cam firmy Sirona, któ-

rym rozszerzyliśmy zakres swoich prac o cera-

mikę dwukrzemowo-litową, tlenek cyrkonu i 

spiekanie za pomocą lasera chromo-kobaltu 

przyniósł pytanie, za pomocą jakich materia-

łów i procesów możemy wykonywać nasze 

prace aby były na jak najwyższym poziomie. 

Czy używane dotąd produkty sprawdziły-

by się? Poniżej można prześledzić nasze do-

świadczenia.   

Ceramika dwukrzemowo-litowa 

Do wykończenia ceramiki dwukrzemowo- 

litowej użyliśmy następujących produktów 

firmy Renfert: tarczy diamentowej ›Dynex 

Brillant‹ do oddzielenia wyfrezowanej pra-

cy od bloczku, kalki w sprayu ›Occlutec‹, do 

kontroli i dopasowania i gumek ›Polisoft A‹, 

do wypolerowania pracy.

Nasz tok postępowania wyglądał 
następująco: 

 f Za pomocą tarczki ›Dynex Brillant‹ i wilgot-

nej gąbki oddzieliliśmy wyfrezowany ząb 

od bloczku z dwukrzemianu-litu. 

 f Przy pomocy chłodzonej wodą turbiny i 

diamentu o drobnym nasypie dostosowa-

liśmy, używając do pomocy kalki w sprayu, 

ząb do słupka. 

 f Po wypolerowaniu większych powierzchni, 

diamentem o kształcie gruszki do obróbki  

porcelany ›Italcos PD 10 E‹, sprawdziliśmy 

zgryz.

 f Gumka ›Polisoft A‹ jest niezwykle wszech-

stronna. Po przeszlifowaniu do kształtu so-

czewki staje się precyzyjnym narzędziem 

do polerowania powierzchni żujących i 

tworzeniu w sposób nieniszczący materia-

łu makrotekstur. Umożliwia także polero-

wanie guzków i innych charakterystycznych 

detali na powierzchni żującej.

Ceramika dwukrzemowo-litowa otrzymuje  

znacznie bardziej jednorodną powierzchnię, 

efekt ten jest wyraźniejszy po przeprowadze-

niu synteryzacji. Po nałożeniu kolorów i od-

cieni, nawet przy naszych bardzo wysokich 

wymaganiach efekt, jaki osiągnęliśmy był 

perfekcyjny. 

e.max i cyrkon

Chcę zrobić małą dygresję o porcelanie,  

której używamy w laboratorium. Na pod-

budowy z tlenku cyrkonu napalamy bar-

dzo cenioną przez współpracujących z nami  

lekarzy, szczególnie ze względu na wysoką 

estetykę, porcelanę ›IPS e.max‹. Porcelana ta 

nadaje uzupełnieniom protetycznym natu-

ralności, witalności i przezierności podobnej 

do tej jaką mają naturalne zęby i jest ważnym 

czynnikiem naszego sukcesu osiągniętego w 

ciągu trzech ostatnich lat. 

Dalej cenimy sobie precyzję i delikatność cię-

cia separatorem diamentowym ›Turbo-Flex S‹ 

(zdj. 2, 3) którego to użyliśmy do odcięcia od 

bloczku, elementów z tlenku cyrkonu, przed 

synteryzacją. Wielopunktowe mosty, wycięte 

z bloczku cyrkonowego 85/40, odcinane są 

od niego dopiero po synteryzacji za pomocą 

tarczy diamentowej ›Dynex Brillant‹ (zdj. 1). 

Tarczką tą pracujemy techniką wilgotnej gąb-

ki ›na mokro‹ (zdj. 4). Dzięki swojej elastycz-

ności i odporności jest ona idealna do pracy 

w przestrzeniach międzyzębowych. Technika 

pracy na mokro zapobiega przegrzaniu mate-

riału. Wykonujemy ją prowadząc tarczkę jed-

nocześnie nad przecinanym połączeniem i 

nad mokrą gąbką.

Guido Testa
Technik dentystyczny, właściciel laboratorium

Prelegent i nauczyciel
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Cyrkon w widocznych miejscach

W przypadku, gdy opracowujemy cyrkon w 

widocznych miejscach (powierzchnia oklu-

zyjna lub podniebienna, ranty wzmacniające, 

powierzchnie łączące) polerujemy go potem 

w kilku prostych krokach: 

 f Przy pomocy turbiny chłodzonej wodą i 

wierteł diamentowych w kształcie płomie-

nia dopracowujemy bruzdy na powierzchni 

żującej, ranty wzmacniające i połączenia.

 f Za pomocą kamienia z tlenku aluminium w 

kształcie gruszki wygładzamy rozległe po-

wierzchnie takie jak powierzchnie podnie-

bienne

 f Na zakończenie polerujemy wszystkie wi-

doczne powierzchnie przy pomocy gumki  

›Polisoft‹. Na wstępie musimy zeszlifować  

ją do kształtu soczewki, następnie przy  

niskich obrotach mikrosilnika używając  

pasty ›Kohinoor‹ polerujemy wszystkie  

powierzchnie (zdj. 5). W rezultacie uzy-

skujemy doskonałe, gładkie, błyszczące 

powierzchnie, znikomo narażone na dzia-

łanie kamienia nazębnego.   

CoCr

Także w przypadku spiekanego laserem i fre-

zowanego CoCr a także kładek i mostów typu 

Toronto możemy znacznie oszczędzić czas i 

koszty uzyskując gładką powierzchnię przez 

polerowanie rantów gumką ›Polisoft A‹, pole-

rowanie wstępne szczoteczką ›Bison‹ z pastą 

polerską ›Saphir‹ i na zakończenie polerując 

na wysoki połysk bawełniakiem na trzyma-

dełku i pastą ›Saphir‹.

Szukanie punktów kontaktowych 

W przeszłości próbowałem wielu kalek w 

sprayu, ale bezpośrednie porównanie z kalką 

›Occlutec-Spray‹ wskazuje na następujące ko-

rzyści: 

 f Po zakończeniu pracy można ją łatwo usu-

nąć, nie pozostawia na modelach gipso-

wych kolorowych przebarwień (nigdy nie 

lubiłem oddawać gotowych prac na prze-

barwionych modelach).

 f Jest bardzo przyjazna w pracy a jej grubość 

jest tak niewielka, że nie zniekształca roz-

miarów słupka. 

 f Wysokie ciśnienie gazu w pojemniku po-

zwala na optymalne dozowanie aerozo-

lu. Nie ma potrzeby spryskiwania kilkakrot-

nie modelika, co prowadzi do powstania 

niebezpiecznego dla precyzji pasowania 

„efektu cebuli“ (nie chcę wspominać tu-

taj o pasywności frykcji cyrkonu i dwukrze-

mianów na modeliku). 

 f Oprócz tego ›Occlutec‹ jest niezwykle przy-

datny do regulacji aproksymalnych kon-

taktów, do opracowywania w przęsłach 

mostów miejsc zetknięcia się porcelany ze 

śluzówką i do dostosowywania śluzów-

ki do koron na implantach dla uzyskania 

optymalnego profilu części przyśluzówko-

wej korony.

Wnioski

Na zakończenie chciałbym zapewnić, że będę 

korzystać w przyszłości z produktów firmy 

Renfert. Produkty te są niezawodne i dojrza-

łe technicznie do stosowania z nowymi ma-

teriałami. Gumek ›Polisoft A‹ używaliśmy 

wcześniej do porcelany ›Empress‹ i do meta-

lu a dzisiaj dodatkowo do ceramiki dwukrze-

mowo-litowej, cyrkonu, frezowanego i spie-

kanego laserem CoCr. Pasta do polerowania 

›Kohinoor‹, wcześniej idealna do polerowania 

porcelany, dziś jest optymalna do cyrkonu. Ale 

są także nowe produkty takie jak ›Dynex Bril-

lant‹ który doskonale współgra z nowymi ro-

dzajami porcelan albo ›Silikonscheibe‹ Art.Nr. 

86 0000 tarczka silikonowa, która może być 

używana zarówno do cyrkonu, ceramiki dwu-

krzemowo-litowej i porcelany ›IPS e.max‹.

Wszystko to pokazuje mi, w jaki sposób no-

woczesna firma może reagować na najnow-

sze wymogi rynku i potrzeby klienta. Poprzez 

zmianę istniejących i dodanie nowych pro-

duktów firma Renfert umożliwia swoim part-

nerom odpowiednią obróbkę nowych mate-

riałów a przez to pomaga tworzyć najlepsze 

produkty.

Mamy nadzieję, że firma Renfert będzie da-

lej szła swoją sprawdzoną ścieżką, oferując 

nam ciągle nowe, wysokiej jakości urządzenia 

i materiały a także swoje sprawdzone produk-

ty umożliwiające pracę z materiałami jutra.«

Dynex Brillant, 0,25 x 20 mm, Art. Nr. 56 2520
Turbo-Flex S, 19 mm, Art. Nr. 29 0100

Occlutec zielony, 75 ml, Art. Nr. 1935 0000
Occlutec czerwony, 75 ml, Art. Nr. 1935 1000

Bison, 14 mm, Art. Nr. 763 1x00
Bison, 18 mm, Art. Nr. 766 1x00

Gumka silikonowa, 22 mm, Art. Nr. 86 0000
Bawełniak montowany, 22 mm, Art. Nr. 205 1000

Polisoft A, Art. Nr. 90 0000
Polisoft, 22 mm, Art. Nr. 91 0000

Saphir, Art. Nr. 515 0000
Kohinoor L, Art. Nr. 516 0001  
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Zobaczcie, jak w poszczególnych fazach przygotowania małego modeliku, kolejne elementy 
systemu wspomagają was swoją jakością i w jaki sposób każdy z elementów tego systemu skła-
da się w jedną całość. Trzy etapy tego systemu, prowadzą Państwa bez kłopotów do osiągnięcia 
najlepszych wyników w waszej pracy. 

die:master duo:
Utwardzanie i zabezpie-
czanie w jednym czasie

 f Utwardzacz i primer w jednym, przy 

pierwszym nałożeniu wnikając głębo-

ko łączy się całkowicie ze strukturą gipsu 

zabezpieczając ją, przy drugim nałożeniu 

tworzy chemiczną bazę do perfekcyjne-

go połączenia się z lakierem
 f 0 µm grubość warstwy daje 100% wier-

ność wymiarom i bardzo dużą dokład-

ność pasowania 
 f Oszczędzacie czas dzięki bardzo szybkie-

mu wysychaniu 
 f Bardzo gładkie i zabezpieczone po-

wierzchnie stanowią doskonałą bazę dla 

warstw porcelany (nie przyczepia się do 

powierzchni i nie przesusza się) 

die:master blue, red, silver, gold, gray: 
Bezkompromisowy pod względem użyt-
kowania, trwałości i precyzji n

 f Podobna do szkła warstwa lakieru gwa-

rantuje długotrwałą i pewną podstawę 

pracy 
 f Pięć kolorów zapewnia idealny kontrast 

przy wszystkich rodzajach gipsów i wo-

sków do modelowania

 f  Wiązanie chemiczne które tworzy lakier 

die:master wraz z die:master duo osiąga 

twardość i wytrzymałość porównywalną 

do powłok światłoutwardzalnych, zacho-

wując jednak przy tym zalety takie jak: 

szybki czas schnięcia i łatwość obróbki 
 f Doskonałe właściwości tiksotropowe za-

pewniają równomierne i precyzyjne na-

noszenie warstw, są one wspierane przez 

specjalnie do tego celu stworzony pę-

dzelek 

Bezkompromisowa jakość 
– teraz wasza praca stanie 
się jeszcze lżejszą

blue
20 µm

gray
20 µm

red
15 µm

gold
13 µm

silver
13 µm

N
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die:master gray: Art. Nr. 1956 0100
die:master blue: Art. Nr. 1956 0300
die master red: Art. Nr. 1956 0200
die:master gold: Art. Nr. 1956 0500
die:master silver: Art. Nr. 1956 0400
die:master duo: Art. Nr. 1956 0600
die:master thinner: Art. Nr. 1956 0700
Picosep: Art. Nr. 1552 0030
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Izolowanie:
Wypróbowany Picosep pokazuje 
ponownie swoje mocne strony

 f 2 w 1: Mikrofi lm izoluje gips od wosku i porcelany 
 f Wystarczy nałożyć bardzo cienką warstwę – 1/1000 milimetra, 

osiągamy dzięki temu niezwykłą precyzję i oszczędność w użyciu 
 f Bez zawartości rozpuszczalników: nie niszczy lakieru do słupków 

i nie wyparowuje 

Utwardzacz 0 µm

bardzo cienka 
warstwa izolacyjna

Lakier 13-20 µm

Reakcja chemiczna

System ten stanowi doskonałą bazę dla 
późniejszych etapów pracy

Więcej informacji w 
internecie

Wpisz do przeglądarki link:
www.renfert.com/en/diemaster

duo
0 µm
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Ten zoptymalizowany system ze swoimi niezwykłymi 
właściwościami wysuwa się na czoło podobnych produktów

zestaw die:master 

Komfortowa i uporządkowana podstawka 

wraz z rozpuszczalnikiem die:master roz-

cieńczającym zgęstniały lakier i zapew-

niającym niezmiennie wysoką jakość prac. 

Podstawka daje też możliwość wygodnego 

ustawiania każdego rodzaju słupków. 

Komfort na 
całej linii – 
jakość na 
każdym 
poziomie

Odporność na parę i zarysowania

Renfert Standardowe 
produkty

Jakość 1a

Jednorodna grubość warstwy

Renfert Standardowe 
produkty

Jakość 1a

Bezproblemowe użytkowanie (korzyść z systemu) 
(lepkość, czas schnięcia, itp.) 

Renfert Standardowe 
produkty

Jakość 1a

Cena

Renfert Standardowe 
produkty

Jakość 1a

Zestaw die:master blue / red / gold-silver
Art. Nr. 1956 0900 / -0800 / -1000

Zawartość:
2 x lakier 15 ml, 1x thinner 30 ml,

1x duo 15 ml, 1x Picosep 30 ml,
Pędzelek do izolacji i podstawka 

Lakier die:master, rozpuszczalnik, utwardzacz i 
Picosep dostępne są także jako oddzielne artykuły



15

PerfectView dzięki Mobiloskopowi

9.000 Lux | zapewnia doskonałe oświetle-

nie pola widzenia i maksymalną kontrolę 

szczegółów. 

18 białych diod LED | daje optymalny kolor 

światła wiernie odtwarzający kolory wszyst-

kich oglądanych obiektów.

Wysokiej jakości technika mikroskopowa 
z nowoczesnym oświetleniem

15° kąt oświetlenia | umożliwia równo-

mierne i bezcieniowe oświetlenie. Idealne 

do rozpoznawania kontrastów i faktur po-

wierzchni.

Dwa poziomy intensywności | optymalne 

dostosowanie światła do każdego obiektu: 

przy szczególnie silnie odbijających świa-

WSKAZÓWKA: Także, 

jako uzupełnienie ist-

niejącego oświetlenia 

miejsca pracy oświe-

tlenie LED spraw-

dza się znakomicie. 

Znacznie więcej 

światła za niewielkie 

pieniądze.

Użyty po raz pierwszy w piaskarkach serii 
Basic PerfectView symbolizuje dziś najlepsze 
z możliwych spojrzenie użytkownika na opra-
cowywane obiekty. Nowe oświetlenie Mobi-
loskopu jest przykładem doskonałej widocz-
ności. Dowiedz się więcej o najważniejszych 
cechach oświetlenia LED. 

Komfortowa, niemęcząca i precyzyjna praca z mikroskopem dzięki:

Masz już Mobiloskop:
Przenieś swój Mobiloskop na nowy stojak. 

Oświetlenie LED jest łatwe do zainstalowa-

nia na waszym mikroskopie a wasz Mobilo-

skop zaświeci nowym blaskiem.

Skorzystaj z wyjątkowego stosunku ceny do wydajności nowego 
pomysłu fi rmy Renfert. 

Nie macie jeszcze Mobiloskopu:
Nowi użytkownicy będą zadowoleni z ko-

rzystnego pakietu. Atrakcyjna cena zaku-

pu będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dzięki 

trwałości diod LED. 

tło pracach takich jak np. korony z tlenku 

cyrkonu można zredukować natężenie 

oświetlenia.

Zero ograniczeń | swobodny wybór usta-

wienia pracy, ponieważ oświetlenie nie ma 

żadnego martwego pola. 

Mobiloskop oświetlenie LED, Art. Nr. 2200 5000

N
ow

oś
ć

Mobiloskop S ze standardowym ramieniem obrotowym,
Art. Nr. 2200 0802
Mobiloskop S z długim ramieniem obrotowym,
Art. Nr. 2200 0602
Oświetlenie LED do Mobiloskopu, Art. Nr. 2200 5000
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Zapoznaj się w ekscytujący sposób z naszy-

mi wyrobami i dowiedz się interaktywnie o 

produktach fi rmy Renfert i o ich zaletach. 

Wyposażyliśmy naszych dostawców i ich 

przedstawicieli handlowych w tzw. iBooki 

dla iPada fi rmy Apple. Porozmawiajcie Pań-

stwo o nich z waszymi sprzedawcami, jeśli 

macie przyjemność w korzystaniu z tej tech-

niki, dostaniecie iBooki w 6 językach także 

dla swojego iPada, dzięki wykorzystaniu po-

niższego kodu QR lub przez link.

Miłej zabawy!

iBooks® i iPad® są zastrzeżonymi znakami handlowymi Apple Comp. Inc.

iBook Renferta

Należy zeskanować kod iPadem 
(np. z aplikacji „Scan”) lub wpisać 
w przeglądarce link:
www.renfert.com/en/ibooks

    Nowoczesna cyfrowa 

       prezentacja produktu




