
Bondovací produkty

…bondujte co chcete, s čím chcete.
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Německá kvalita



 Může být použit na všechny kovy a běžně dostupné kompozitní systémy.

 Není nutná polymerace.

 Stačí jedna vrstva.

 Bez zápachu.

 Zaručuje dlouhou životnost vazby beze spár.

 Balení  5 ml.

Sebond Smart 5 ml, 
art. no. 640066

Sebond Pink 
- pro barvení sedel skeletů

světlem polymerující bond opaquer 
s excelentními bondovacími vlastnostmi

 

  

Sebond Pink light 5 g,  
art. no. 644090

Sebond Pink dark 5 g, 
art. no. 644091

Sebond Smart - metal primer
kvalitní a vyzkoušený bondovací
prvek na kov
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 Dokonale pokryje kovové retence a sedla bez použití bondu.

 Jednoduchá aplikace.

 Balení 5 g – Pink světlý, Pink tmavý.



Sebond Dentin 
světlem polymerující bond opaquer 
v barvě dentinu

   
   
   
    

    

   

 Krytí viditelných kovových spon a retencí.

 Opaquer a základní nátěr v jednom.

 Výborně kryje, žádné šmouhy v pryskyřici. 

 Není nutné použít bond.

 V 5ti odstínech – A3, A4, B1, C3, D2. Všechny odstíny mohou být míchány. 

Sebond Dentin A3 2 g, art. no. 644094 
Sebond Dentin A4 2 g, art. no. 644095 
Sebond Dentin B1 2 g, art. no. 644096
Sebond Dentin C3 2 g, art. no. 644098 
Sebond Dentin D2 2 g, art. no. 644099

 

  

Sebond Smart Zr 5 ml, 
art. no. 640068

    

   

   
  

Sebond Smart Zr 
inovativní bondovací prvek 
pro zirkon
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 Chemická retence , mezi zirkonem a kompozitním materiálem.

 Balení 5 ml.

 

         Pozn.:  Opískujte povrch, který bude fazetován. Použijte písek 100 my, tlak 3 bary. 
                        Vyčistěte proudem vody a důkladně vysušte.



Sebond Grip
doplňkový prvek pro mechanickou adhezi
 Univerzální chemická retence.

 Zabraňuje odštipování budoucího materiálu.

 Jednoduchá aplikace mezi Sebond Smart a opaquer.

 Konzistence (řidší – gelová), skvělá stékavost.

 Vyplní prostor mezi retenčními prvky.

 Vyšší hodnoty lepení, bez ohledu na to,
         jaký se použije opaquer.

 Může být použit na všechny kovy 
        a ostatní kompozitní systémy.

 Balení 3 g.

Bonding Fluid 7 ml,
art. no. 643922

 

 Spojuje jednotlivé vrstvy materiálu 
        (pouze vlhčit štětec - modelovací nástroj!).

 

Sebond Grip 3 g, art. no. 644092

Opaque
Sebond Grip

Retence

dialog Bonding Fluid
univerzální bondovací prvek
na pryskyřice

ušlechtilé
kovy

keramika  titan

bo
nd

 kovy

kompozita

bo
nd

in
g

kompozita

pryskyřice

Sebond Implant & Alphalink Implant
bondovací prvek na implantáty
 Sebond Implant - Bond, který připraví povrch zirkonu na pevné spojení.

 Aplhalink – Kompozit, který spojí titanový interface se zirkonovým pahýlem. zirkonium

dioxide

běžné
kovy

Provozovna: Sulkovská 80, 569 92 Bystré

773 980 491
461 741 450
sklad@completedental.cz

www.completedental.cz
eshop.completedental.cz


