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: روش استفاده  

  .گذاري استفاده مي شودبراي تهيه مفل ) گچ آلفا(به روش معمولي از گچ استون 

  حذف موم - 
دقيقه داخل آبجوش قرار داده و سپس آنرا خارج نمائيد مفل را باز كرده موم ها را خارج نمائيد و به كمك آب جوش و مايع  10مفل را براي حدود 

  .بشوئيد بگذاريد تا سطح خشك و كمي سرد شود "ظرفشويي و برس سطوح گچ را كامال
  محلول جدا كننده - 

مراقب باشيد سطوح زيرين دندانهاي مصنوعي به . را در ظرفي ريخته و آنرا با قلم مو به دقت روي تمام سطح گچي بزنيد BFي محلول آكروپارس مقدار
  .آغشته نگردد BFمحلول آكروپارس 

 مخلوط كردن - 

ثانيه آنرا بهم بزنيد  30ول تميز براي تاضافه كنيد و با اسپابرابر حجمي به آن پودر  3در ظرف تميزي ريخته و تقريبا  100آكروپارس مقدار الزم از منومر 
  .سپس درب ظرف را محكم ببنديد

 .از نزديك كردن مخلوط تهيه شده يا منومر به شعله جدا خودداري كنيد: توجه
 پرس كردن مخلوط  - 

دقيقه  20پس از اين . مخلوط به حالت خميري در مي آيد ،در حرارت معمولي اطاق 100آكروپارس دقيقه بعد از مخلوط كردن پودر و مايع  6 "تقريبا
براي . هنگامي كه مخلوط خميري به راحتي از ديواره هاي ظرف جدا مي شود زمان پرس كردن فرا مي رسد. فرصت براي پرس كردن آكريل وجود دارد

 Trial Packingرقه سلفون و عمليات پرس كردن آزمايشي يا نيازي به استفاده از و  100آكروپارس پرس كردن آكريل با توجه به قوام مناسب مخلوط 
 .نيست

 زمان پخت - 

 .دقيقه در حالت جوش باقي بماند 20مفل را داخل آب جوش قرار داده و بعد از جوش آمدن مجدد آب بايد  -1
دقيقه به آب حرارت داده نشود و پس از آن  10در صورتيكه ضخامت بسيار زيادي از اكريل وجود دارد بهتر است پس از قرار دادن مفل داخل آب جوش  -2

 .دقيقه بجوشد 20آب را حرارت داده و به مدت 
 .نيز مي توان استفاده نمود )Over night(از زمان پخت هاي طوالني تر  -3

  خنك كردن مفل ها - 
  .آرامي خنك شود بالفاصله بعد از اتمام زمان پخت مي توانيد مفل ها را داخل آب سرد گذاشته و يا اينكه اجازه دهيد به

 .قابل ترميم مي باشد Reدر صورت نياز به خوبي توسط آكروپارس  100آكروپارس پروتز هاي تهيه شده از  - 
.و منومر ها خودداري فرمائيدبا ساير پودر  200آكروپارس منومر  و توصيه مي گردد براي حصول نتيجه مناسب از اختالط پودر ::  توجه          

: توصيه هاي ايمني  

 . بسيار آتشگير است -1
 .براي چشم و دستگاه تنفسي مضر بوده و در صورت تماس با پوست ممكن است حساسيت ايجاد نمايد -2
 .ظرف حاوي محصول را در محلي خنك و به صورت درب بسته نگهداري نمائيد -3
 .قرار ندهيد نزديك وسائل برقي -4
 .در دسترس كودكان قرار ندهيد -5
 .ضايعات آنرا در محل مخصوص تخليه نمائيد -6

د نهائي لذا پيشنهاد مي گردد قبل از استفاده  براي موار. ايدتوصيه هاي فني فوق بر اساس آزمايشات صورت گرفته در اين شركت استوار بوده و  اين شركت بدون ارائه هر  گونه  ضمانت آنرا توصيه مي نم
.اين شركت محدود به ارزش كاالي تحويلي بوسيله ما خواهد بود دعهتبنابراين . پس از حصول اطمينان اقدام به استفاده نمائيد ،روش فوق را كنترل نموده  


