
 
 

VESTIGE CLEAR THX 

 
SILICONE POR ADIÇÃO TRASPARENTE PARA MOLDAGEM E INJEÇÃO DE 
COMPÓSITOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS EM LABORATÓRIO 

 

DESCRIÇÃO/ USO 

Vestige Clear THX: Polivinilsiloxano transparente de consistência média para uso em laboratório. 
Indicado como contramolde nas técnicas de moldagem de resinas compostas com mufla transparente. 
Particularmente adaptado para trabalhos de grandes dimensões. Tixotrópico. 
 
 
ADVERTÊNCIA 
Evitar o contato com luvas de látex. 
 
 
PRECAUÇÕES 
Não ingerir, evitar o contato com os olhos. 
 
 
MODO DE USAR 
Inserir o cartucho de Vestige Clear no dispensador manual para cartucho 1:1 de 50 ml. A marcação “V” na base 
do cartucho deve estar virada para baixo. Travar baixando o êmbolo do dispositivo dispensador. Retirar a 
tampa colorida g i rando ¼ de volta no sentido anti-horário. Ao pressionar a alavanca do dispensador, e 
antes de colocar a ponta de mistura, dispensar uma pequena quantidade de material até que os 
componentes saiam de modo uniforme. Eliminar o material extraído e montar a ponta de mistura 
realizando a operação inversa à remoção da tampa. 
 
 



 
CONSERVAÇÃO 
Conservar em local seco, a temperatura entre 5-27°C (41-80°F). Proteger de fontes de calor. Os  
materiais estão garantidos até a data de vencimento indicada na embalagem. 
 
 

DADOS TECNICOS VESTIGE CLEAR THX 

Proporção de mistura 1:1 

Tempo de mistura (23°C/73°F) Automistura 

Tempo total de trabalho (23°C/73°F) 1’ 

Tempo de presa (23°C/73°F) 12’ 

Dureza  Shore A 74 ± 2 

Variação dimensional linear < 0,20% 

Recuperação elástica >99,8% 

Temperatura mais altas tornarão o processo mais rápido, temperaturas mais baixas o tornarão mais lento.  

 

Limitação da responsabilidade: As indicações relativas aos produtos TRAYART, tanto em forma oral como escrita, são 
baseadas no conhecimento e na experiência adquiridos no campo da odontologia. Os usuários profissionais devem 
seguir as instruções de uso e avaliar a adequação do produto em função do tipo de aplicação. O usuário profissional 
assume toda a responsabilidade por riscos derivados de uma utilização não conforme dos produtos TRAYART. 
Eventuais defeitos do produto limitam a responsabilidade do fabricante ao valor do produto objeto da reclamação. 

 
SOMENTE PARA USO DENTAL 

 
 

Fabricante:      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 
       


