SL IM PAD P R O
Egoísmo puro

Dimensões :

166 mm

Ser curioso. Perguntar-se: « Por que » ou « porque não ». Isso tudo
requer atitude, filosofia e intenção. É isso que faz com que a Smile
Line consiga impor novas tendências. Dedicação e entusiasmo.
A SlimPad PRO é uma nova prova disso. É, sem dúvida, o produto mais
exclusivo em sua categoria. Causará inveja a muitos!
-

236 mm

115 mm

-

204 mm

11 mm

5.6 mm

PESO :
SlimPad PRO B, build-up : 550 g
SlimPad PRO S, stains : 770 g
SlimPad PRO C, compósito : 550 g

Smile Line SA
PO Box 229
CH-2610 St-Imier · Switzerland
mail@smileline.ch
www.smileline.ch

Descrição

Art. No.

SlimPad PRO – B build-up / bandeja para cerâmica, vidro branco

15100-BW WHITE

SlimPad PRO – B build-up / bandeja para cerâmica, vidro preto

15100-BB BLACK

SlimPad PRO – S stains / para corantes cerâmicos

15300-S

SlimPad PRO – C compo / compósito

15200-C

Base e tampa: usinagem de alta precisão em alumínio maciço
Superfícies: jateadas com microsferas e anodizadas para um toque
completamente macio
Ultrafina: a base possui apenas 5,6mm (!!)
Ergonômica e muito compacta
Dimensões adaptadas às necessidades dos novos materiais
Disponível em três versões: B-build-up / S-stains / C-compo

S

-

Superfície de trabalho em vidro temperado 115 x 204 mm
Fornecida com placa em vidro clássico branco ou
vidro preto profundo, de acordo com a sua preferência
Sistema de hidratação Wet ’n’Dr y com filtros
absorventes

-

15100-BW WHITE

15100-BB BLACK

Placa de mistura exclusiva em óxido de alumínio
(Al 2 O 3), branco opaco
Superfície acetinada
25 casulos
Conser vação prolongada da consistência dos
stains
Ampla superfície de mistura

15300-S

compo

build-up

-

C

stains

B

-

-

Vidro bicolor: preto para preparação do compósito
e branco para stains
Ao endurecer, o material se destaca do vidro sem
deixar traços, com auxílio de uma espátula ou de
um bisturi
Segmento em silicone antiadesivo para o líquido
(posicionado para destros ou canhotos) e pequeno
recipiente com esponja para eliminar os excessos
de líquido sobre o instrumento

15200-C

