
 
 
 
               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separator de porţelan tip-creion 

 
 
 
 
 
Aplicaţii 
Magic Separator e conceput pentru a separa porţelanul de materialul din care este confecţionat modelul fie la zona marginală, 
fie pe suprafeţele gingivale ale punţilor sau în zonele punctelor de contact inter-proximal.  
 
Caracteristici 

♦ Magic Separator are o construcţie tip-creion care permite o aplicare foarte uşoară. Este foarte uşor de obţinut grosimea 
ideală a peliculei.  

♦ Acţiunea de separare este foarte eficientă, chiar dacă grosimea porţelanului este foarte mică. În acest fel se obţine o 
adaptare marginală ultra-exactă.  

♦ Stratul de separator arde la o temperatură suficient de joasă şi de aceea poate fi folosit şi la porţelanurile cu temperaturi 
joase de ardere, ca de exemplu: ajustări marginale ale faţetelor ceramice. 

 
Instrucţiuni de folosire 
1. Aplicaţi obligatoriu un întăritor de ghips înainte de realizarea machetei din ceară a componentei metalice. Doar în aceste 

condiţii puteţi aplica apoi Magic Separator acolo unde porţelanul va veni în contact cu modelul. 
2. Aplicaţi porţelan ca de obicei şi îndepărtaţi piesa de pe bont. Dacă folosiţi împreună cu Magic Separator un lichid de 

formare pentru porţelanul marginal de tip uscat-şi-priză, cum este Noritake Magic Former, atunci separaţia va fi şi mai 
precisă. 

3. Dacă repuneţi piesa pe bont pentru adaosuri de porţelan, trebuie să aplicaţi din nou Magic Separator.  
 
Precauţii de manipulare 

• Dacă suprafaţa modelului nu este tratată cu întăritor de bont, eficienţa Magic Separator va fi scăzută. De aceea tratamentul 
suprafeţei este esenţial.  

• După fiecare utilizare puneţi la loc capacul cu grijă. Nu depozitaţi la temperaturi înalte sau sub acţiunea directă a razelor 
de soare. 

 
Precauţii de siguranţă 
� Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. În caz de contact cu pielea ştergeţi cu o buletă sau cu un tifon umed, apoi spălaţi pielea 

cu apă şi săpun. În caz de contact cu ochii, clătiţi cu apă din abundenţă şi apoi consultaţi un medic. 
� Nu se va folosi decât de medici stomatologi şi tehnicieni dentari. 
� Nu folosiţi acest material pentru alte scopuri decât cele precizate aici. 
 
Produs înrudit  
Lichid de formare pentru porţelan marginal (de tip uscat-şi-priză)             [Magic Former]         20 ml 
 


