
RSPCT
Há várias décadas - e ainda hoje - muitos atores no setor dental vêm promovendo os pincéis 
de pelo natural de Kolinsky como a única e melhor solução para aplicação de porcelana.
Nota : apenas a cauda do macho  «  Kolinsky  »  Mustela  sibirica  (doninha siberiana) pode ser 
usada para esta finalidade.

A Smile Line, há mais de 20 anos desenvolve esforços constantes na busca por 
alternativas à utilização de animais.

Hoje inicia-se uma nova história com o lançamento de RSPCT by Smile Line. Uma nova coleção 
de pincéis para porcelana confeccionados a partir de uma mescla revolucionária de filamentos 
100% sintéticos.

Pincéis RSPCT (Respect). Para stain, glaze e aplicação de porcelana.
- estabilidade impressionante
- ponta extremamente afiada
- resiliência / nervosidade maravilhosa 
- absorção de água perfeita
- durabilidade mais longa

Visando um mundo de respeito ao nosso redor 

(Respect)

Quem conhece indica RSPCT!
A Smile Line se preocupa sempre em desenvolver produtos de qualidade; mas nestes novos pincéis ela se superou! A 
tendência atual no mundo são os pincéis sintéticos; a elaboração destas novas cerdas e a conformação da ponta ativa são 
a grande diferença para aplicação de stains em maquiagem e na estratificação das massas cerâmicas. Eu recomendo, com 
uso orientado, e tenho certeza que ficarão muito satisfeitos!

Carlos Maranghello - Técnico em Prótese Dentária

“ “

As primeiras impressões sobre a linha RSPCT Smile Line foram absolutamente positivas. Um pincel obediente com uma 
ponta extremamente fina e cerdas que, apesar de macias, não deixaram de ser firmes. Já estão entre os meus pincéis 
prediletos!!!

Rodrigo Monsano - Técnico em Prótese Dentária

“ “

RSPCT, o nome, por si só, já é muito interessante do ponto de vista ecológico! O pincel impressiona, com uma boa dinâmica 
das cerdas, tendo flexibilidade, mas também ótima estabilidade na aplicação das massas.

Nilton Ribeiro - Técnico em Prótese Dentária

“ “



#4500-RSPCT-8R

#4500-RSPCT-6R

#4500-RSPCT-3

#4500-RSPCT-1

#4500-RSPCT-8LT

#4500-RSPCT-6LT

Descrição       Artigo no.             

Pontas avulsas p/reposição #8R, 2 pçs       4501-RSPCT-8R
Pontas avulsas p/reposição #6R, 2 pçs      4501-RSPCT-6
Pontas avulsas p/reposição  #3, 2 pçs        4501-RSPCT-3
Pontas avulsas p/reposição  #1, 2 pçs        4501-RSPCT-1
RSPCT Cabo em alumínio                             4000-AH-RSPCT

Descrição      Artigo no.

RSPCT, Estojo composto por:
1x Pincel completo #8Regular,
1x ponta avulsa #6Regular, 1x ponta avulsa #3,
1x ponta avulsa #1       4500-RSPCT-asst

Descrição       Artigo no.                 

Pontas avulsas p/reposição  #8LT, 2 pçs      4501-RSPCT-8LT 
Pontas avulsas p/reposição  #6LT, 2 pçs      4501-RSPCT-6LT
RSPCT Cabo em alumínio                              4000-AH-RSPCT

RSPCT - Estojo completo

RSPCT - Long Tip

RSPCT - Regular
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Distribuidor no Brasil:

Av.Aratãs, 164 - São Paulo, SP    04081-000    (11) 5542.5855          (11) 98919.6084     vendas@labordental.com.br    labordental.com.br             labordental1977


