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colorbite D

colorbite rock

occlufast® rock

bite registration solutions
Consistência imperceptível
combinada com extrema dureza.

A ZHERMACK apresenta a gama completa de produtos para 
registro oclusal, com características exclusivas e inovadoras.



CONSISTÊNCIA IMPERCEPTÍVEL

› Durante o movimento de oclusão, o paciente não encontra qualquer 
resistência porque a consistência do material é super macia.

RIGIDEZ

› A dureza ideal evita compressões, reposicionamentos 
incorretos e permite fácil fresagem.

TIXOTROPIA

› Os produtos ZHERMACK para registro oclusal permitem
controlar facilmente seu posicionamento sobre a face oclusal ou 
vestibular.

RAPIDEZ

› O tempo reduzido de permanência na cavidade oral garante 
um maior conforto ao paciente e reduz a eventualidade de 
erros decorrentes de desvios da mandíbula.

bite registration solutions
Consistência imperceptível
combinada com extrema dureza.



Silicone por adição, termocromático, rápido e extra-rígido: à temperatura 
ambiente tem cor verde; na cavidade oral, a uma temperatura de 35°C, torna-se 
amarelo, indicando o completo endurecimento.

COLORBITE D

• Consistência imperceptível
• Tixotrópico, não escoa
• Extremamente rígido após o endurecimento (45 Shore D)
• Rápido
• Extremamente preciso
• Fácil acabamento
• Aroma de lima

CARACTERÍSTICAS

colorbite D – colorbite rock
A inovação que vem mudar 
o registro oclusal.

• A utilização de pigmentos termocromáticos permite acompanhar
 visualmente as diferentes fases, reduzindo ao mínimo a margem de erro
• Imperceptível para o paciente que oclui de forma natural
• Após o endurecimento, pode receber acabamento com uma lâmina ou uma fresa 
• Fácil de posicionar tanto em registro oclusal como vestibular

VANTAGENS

Aplicação de COLORBITE D (cor verde) Fase de endurecimento
(passagem de verde a amarelo)

Mudança completa (cor amarela)

Mudança verde -------> amarelo

Tempo de permanência na cavidade oral 1’

Reprodução de detalhes de 20 µm

Variação dimensional (após 24 horas) < -0,05 %

Dureza final 45 Shore D

DADOS TÉCNICOS



Mudança purple -------> pink

Tempo de permanência na cavidade oral 45”

Reprodução de detalhes de 20 µm

Variação dimensional (após 24 horas) < -0,05 %

Dureza final 95 Shore A

Aplicação de COLORBITE ROCK (cor púrpura)

Silicone por adição, termocromático, extra-rápido e rígido: à temperatura
ambiente tem cor púrpura; na cavidade oral, a uma temperatura de 35°C, torna-
se cor-de-rosa indicando o completo endurecimento.

COLORBITE ROCK

• Extra-rápido
• Consistência imperceptível
• Tixotrópico, não escoa
• Rígido após o endurecimento (95 Shore A)
•  Extremamente preciso
• Fácil acabamento
• Aroma de framboesa

CARACTERÍSTICAS

Fase de endurecimento (passagem de 
púrpura a cor-de-rosa)

• A utilização de pigmentos termocromáticos permite acompanhar
 visualmente as diferentes fases, reduzindo ao mínimo a margem de erro
• Imperceptível para o paciente que oclui de forma natural
• Após o endurecimento pode receber acabamento com uma lâmina ou uma fresa
• Fácil de posicionar tanto em registro oclusal como vestibular

VANTAGENS

Mudança completa (cor-de-rosa)

DADOS TÉCNICOS



bite registration solutions
Dureza no estado puro!

occlufast rock
O produto para registro oclusal
número 1 no mundo.

• Consistência imperceptível: durante o movimento de oclusão o paciente não 
encontra qualquer resistência  porque a consistência do material é super macia

• Rígido 95 Shore A: sua dureza evita compressões e reposicionamentos 
incorretos. Permite fácil fresagem

• Rápido 60’’: o menor tempo de permanência na cavidade oral garante maior 
conforto para o paciente e reduz a eventualidade de erros decorrentes de 
desvios da mandíbula

• Tixotrópico: OCCLUFAST ROCK permite verificar facilmente o posicionamento 
sobre a face oclusal ou vestibular

CARACTERÍSTICAS

Tempo de permanência na cavidade oral 1’

Reprodução de detalhes de 20 µm

Variação dimensional (após 24 horas) < -0,05 %

Dureza final 95 Shore A

DADOS TÉCNICOS

• Fácil utilização e ausência de bolhas de ar
• Controle do posicionamento; não escoa
• Fidelidade da impressão, espessuras mínimas, virtualmente iguais a zero
• Fácil acabamento para eliminar o excesso de material

VANTAGENS

Aplicação de OCCLUFAST ROCK
(primeira fase)

Registro oclusal (segunda fase) Registro vestibular



bite registration solutions
Dureza no estado puro!



GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0 
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

UK AND IRELAND
Tel. +44 - (0)7860 346 129
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. +34 - 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

TURKEY
Tel. +90 533 76 44 955
info.turkey@zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72
      +48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195
Tel. +1 - (877) 819 6206
      +1 - (732) 389 8540
Fax +1 - (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

FRANCE
Tel. +33 - 0800 915 083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 - 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 55 919 804 97
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 2601 777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA
Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY 
Tel. +39 - 0425 597611  Fax +39 - 0425 53596  info@zhermack.com  www.zhermack.com

BRANCHES COUNTRY CONTACTS

C200726 OCCLUFAST ROCK
C200750 COLORBITE D
C200760 COLORBITE ROCK

2 cartuchos de 50 ml + 12 pontas misturadoras verdes
2 cartuchos de 50 ml + 12 pontas misturadoras verdes
2 cartuchos de 50 ml + 12 pontas misturadoras verdes

C202100 DISPENSER D2
C202080 MIXING TIPS STANDARD
C202095 BITE TIPS

Dispensador D2 - 1:1
Pontas misturadoras verdes (48)
Pontas intra-orais (48)

Embalagem

Acessórios
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