
 

sagemax.com

NexxZr® Shine

Skuteczne polerowanie.
Naturalny połysk.



na uzupełnieniach monolitycznych jak i 
częściowo licowanych. Istnieją trzy dopa-
sowane kształty do optymalnego polero-
wania różnych struktur: Turn 18, Twist 17  
i Tip 5. Kształty są dostępne w dwuch gra-
nulacjach: smooth (etap 1, polerowanie 
wstępne) i gloss (etap 2, polerowanie na 
wysoki połysk). Asortyment uzupełnia  
uniwersalna diamentowa pasta polerska 
NexxZr Shine Paste. Usuwa mikrorysy i  
pozostawia gładką jak szkło powierzchnię  
o wysokim połysku.

NexxZr® Shine to dwustopniowy diamen-
towy system do skutecznego polerowania 
materiałów ceramicznych stosowanych  
w stomatologii: np. tlenku cyrkonu, tlenku 
glinu, dwukrzemianu litu lub ceramiki 
szklanej.

Stabilne wymiarowo gumki do polerowa-
nia nasycone diamentami przekonują  
użytkowników łatwą i wydajną aplikacją.  
Dodatkowo mają długą żywotność i za-
pewniają naturalny połysk. NexxZr Shine 
tworzy jednorodną powierzchnie zarówno 

Skuteczne polerowanie.
Naturalny połysk.

NexxZr®  Shine

Dane techniczne

Typ
Dwustopniowy 

diamentowy system 
polerski

Materiał
Wysadzane  

diamentami gumki 
polerskie

Granulacje
smooth, gloss

Do 
wszystkich rodzajów 

ceramiki

3 kształty, 1 pasta
Turn 18, Twist 17,  

Tip 5, pasta



Dwustopniowy diamentowy system polerski
Proste w użyciu i skuteczne na wszelkiego rodzaju  
materiałach ceramicznych

1

Gładkie jak lustro powierzchnie  
o naturalnym połysku

Najważniejsze

3 Trzy specjalnie dostosowane kształty i jedna pasta
Doskonałe rezultaty polerowania, niezależnie od struktury i powierzchni

2 Diamentowe gumki polerskie zachowujące wymiary
Naturalny połysk i wysoka trwałość

Stopień 1 
Polerowanie 
wstępne

Stopień 2 
Polerowanie 
na wysoki 
połysk

Granulacja:  
smooth

Granulacja:  
gloss

Efekt:  
jedwabisty połysk

Efekt:  
wysoki połysk

Turn 18 
do płaszczyzn

Twist 17 
do płaszczyzn  

i szczelin

Tip 5
do płaszczyzn  

i szczelin

Paste
do płaszczyzn  

i szczelin
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Manufacturer
Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
E: info@sagemax.com
sagemax.com

Forma dostawy

NexxZr Shine  
Starter Kit 
Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs. 
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs. 
Paste 20 g / 1pcs.

NexxZr Shine  
Polishing Kit 
Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs. 
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs. 
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.

NexxZr Shine Turn 18 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Turn 18 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Paste 20 g / 1pcs.

Zestawy Elementy wymienne

Inne najlepsze produkty

NexxZr +
Tlenek cyrkonu o wysokiej  

przezierności do estetycznych 
uzupełnień w odcinku przed- 

nim i bocznym

NexxZr T
Tlenek cyrkonu o średniej  

przezierności i wysokiej wytrzy- 
małości na zginanie do róż- 

norodnych zastosowań i możli- 
wości obróbki

NexxZr + Multi
Wielowarstwowy tlenek  

cyrkonu o naturalnej estetyce

NexxZr T Multi
Wielowarstwowy tlenek  

cyrkonu o wielofunkcyjnej  
estetyce i szerokim wach- 

larzu zastosowań


