
Licí a lisovací technika

Provozovna: Sulkovská 80, 569 92 Bystré

773 980 491
461 741 450
sklad@completedental.cz

www.completedental.cz
eshop.completedental.cz

Při objednávce v hodnotě nad 1 500,- Kč včetně DPH neúčtujeme manipulační poplatek.                                                         Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

FUTURA BASIC HOT + liquid
Teplem polymerující pryskyřice vysoké kvality
• pro zhotovení zubních náhrad
• snadné leštění
• odstíny: pink, pink transparent,
                  transparent
• doba polymerace: 20 minut

balení:                  

cena:    
           

1 kg

1 090,- Kč
1 l

800,- Kč

balení:             

cena: 

20 kg

980,- Kč

SHERA ALPIN
Sádra lll. třídy s velmi dobrými reprodukčními vlastnostmi
• zkrácená doba zpracování - ideální pro rychlé opravy
• tvrdost podle Brinella po 24h: 110 N/mm2
• hladký a homogenní povrch    • barvy: bílá, světle modrá, žlutá
• modely protiskusů, pracovní i situační 
• pro kyvetování snímacích náhrad

FUTURA BASIC COLD + liquid
Licí pryskyřice se skvělou zatékavostí
• PMMA systém výroby prášku zajišťuje minimální 
   kontrakci a vysokou homogenitu prášku
• vyniká minimálním obsahem 
   volného monomeru po uvaření
• dlouhá doba lití 

balení:                  

cena:    
1 kg

1 815,- Kč
1 l

1 440,- Kč

balení:             

cena: 

1 l

855,- Kč

FUTURA SEP PLUS
Kvalitní alginátová izolace
• sádra - sádra
• sádra - vosk
• vosk - pryskyřice

balení:             

cena:   
300 g

563,- Kč

SHERA POL 705
Univerzální lešticí pasta
• pro všechny slitiny, pryskyřice a kompozita
• leštění skeletových náhrad v jednom kroku
   (kov + pryskyřice)
• barva: bílá

SHERA LUX 715 
Lešticí krém pro pryskyřice a kovy
• barva: růžová
• brilantní vysoký lesk v krátkém čase
• odstraňuje malé rýhy v pryskyřici
• uzavírá (zapečetí) povrch
• šetrný k pokožce

SHERA GEL
Agar pro dublování modelů ze zatmelovacích hmot 
• vhodný i pro licí pryskyřici
• celkové i částečné 
   snímatelné náhrady
• vysoká pevnost

balení:             

cena: 

50 ml

770,- Kč

HS CROSS LIQUID
Chemická vazba mezi zuby a pryskyřicí

STARGEL H.P. HARD 23
Laboratorní dublovací A-silikon
• doba tuhnutí: cca 20 min
• zaručuje přesnou reprodukci modelů 
   či jiných prací

balení:                  

cena:   
2x1 kg

1 660,- Kč
2x5 kg

6 800,- Kč

300 g

817,- Kč
balení:             

cena:   

balení:                  

cena:    
6 kg

2 723,- Kč
1 kg

1 412,- Kč

balení:             

cena:

5 kg + 2x 60 ml

2 036,- Kč

LABOR MASS HARD 95 + 2 aktivátory
C - laboratorní silikon s všeobecným použitím
• tvrdost 95 shore  • místo sádrových přelitků
• na zhotovení částečných i celkových zubních 
   náhrad a můstků razidlovou metodou
• ochrana zubů při kyvetování
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balení:             

cena: 

1 ks

2 992,- Kč

LICÍ KYVETA TRANSPARENT
Kyveta na výrobu náhrad z licí pryskyřice
• pro silikon / gel
• šetří materiál

VYPLAVOVACÍ SÍTKO

balení:             

cena: 

1 ks

130,- Kč

KALÍŠEK 90 ml

balení:             

cena: 

1 ks

765,- Kč

SHERA BIMSPASTE - PEMZA
Vlhčená pemza s vůní limetky
• pro předleštění pryskyřice
• antibakteriální lešticí pemza
• příjemná vůně
• šetrná k pokožce

balení:             

cena: 

1 ks

1 071,- Kč

balení:             

cena:            
20 kg

1 271,- Kč

SHERA PLASTER
Tvrdá sádra lll. třídy vysoké kvality
• pro všechny protetické práce, mistrovské a studijní modely
• tvrdost podle Brinella po 24 h: 140 N/mm2
• hladký a homogenní povrch 
• barvy: světle zelená, světle modrá, 
               bílá, žlutá

balení:             

cena:             
75 ml

635,- Kč

SHERA FINISH
Čisticí prostředek na náhrady
• vysoký lesk
• příjemná příchuť
• váže zbytkový monomer

50 ks

1 225,- Kč
balení:             

cena: 

ACRY TRAY LC
Světlem polymerující materiál na výrobu individuálních lžic
• tuhne ve světlem polymerující lampě
• rychlá, čistá a elegantní práce
• přebytečný materiál lze 
   opětovně použít
• barva: pink, transparent

balení:             

cena:             
50 ml

200,- Kč

SHERA RELAXA
Odstraňovač povrchového napětí
• pro silikonové, alginátové 
   a polyetherové otiskovací hmoty
• zabraňuje vzniku vzduchových 
   bublin z modelu a dalších reziduí

balení:                  

cena:    
20 kg

799,- Kč

SHERA ALABASTER
Sádra ll. třídy
• pro kyvetování částečných i celkových protéz
• precizní reprodukce všech detailů 
• na přelitky a situační modely
• dobré reprodukční vlastnosti
• tvrdost podle Brinella po 24h: 40 N/mm2
• barva: bílá

COBACHROME SPLASH
Chromkobaltová slitina s tvrdostí 410 podle Vickerse
• granulát pro zhotovení můstků,  
   korunek, inlejí a skeletů
• dobře se dávkuje a rychle se taví
• složení: Co: 64%, Ni: < 1%, Cr: 29%, Mo: 5.5%

balení:             

cena:

1 kg

4 300,- Kč
500 g

2 250,- Kč
250 g

1 175,- Kč


