
 

 
 

DIA 
Alginato para Moldagem Dental 
 
Alginato livre de poeira para moldagem 

Descrição / Uso  

Alginato de presa rápida e alta estabilidade dimensional para moldagem de modelos diagnósticos, 
arcos edêntulos, próteses removíveis, aparelhos ortodônticos, moldes preliminares, antagonistas e 
moldeiras individuais. 

Avisos 

Não usar alginatos em pacientes com sensibilidade conhecida ou suspeita, pois podem causar reações 
alérgicas. Não ingerir; evitar o contato com os olhos. 

Produto destinado a uso por profissional habilitado. 

Instruções de uso  

Transferir o conteúdo da bolsa para um recipiente hermético. Agitar o recipiente para que o volume 
do produto fique uniforme. Recolher o pó com a colher dosadora e nivelar com a espátula sem 
comprimir o alginato. Despejar em uma cuba flexível e adicionar uma dose de água para cada colher 
medidora de alginato. Misturar cuidadosamente e seguir os tempos indicados na tabela. 

Desinfecção  

Após a limpeza, o molde pode ser tratado com desinfetantes específicos para alginatos. 
Observar as instruções do fabricante do desinfetante. 

Preparação do modelo  

Os moldes podem ser vazados imediatamente após a desinfecção; permanecerão inalterados se 
devidamente armazenadas em um saco lacrado. Recomenda-se o uso de gesso específico para uso 
odontológico. 

Armazenamento  

Armazenar em local seco a uma temperatura de 5 a 27 ° C (41 a 80 ° F). Os materiais são garantidos até 
a data de vencimento se devidamente armazenados em suas embalagens lacradas. O lote de produção 
e o prazo de validade estão indicados nas embalagens. 
 
  Dados técnicos: 
 
Proporção de mistura: 10 g de pó / 17 ml de água.  
Tempo de mistura (23 ° C): 30 segundos. 
Tempo de trabalho: 1 min 30 seg. / 2min.  
Tempo de permanência na cavidade oral (35 ° C): 1 min. 
Tempo de presa: 2min 30 sec. 
 
Fabricante:   Importador e distribuidor: 
Trayart    Labordental ltda. 
Via Paiette 13/Q   Av.Aratãs 164 
35040 Castelbaldo (PD)  São Paulo, SP 04081-000 
Itália    Fone: (11) 5542-5855 
    CNPJ: 48.767.834/0001-53 
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