
Silicone por adição para a duplicação de modelos no laboratório de prótese dental

Descrição
Polivinilsiloxano líquido para duplicação em laboratório. Extremamente preciso na reprodução 
da superfície do modelo e dotado de elevada recuperação elástica e resistência ao rasgamento. 
Após a polimerização mantém a estabilidade dimensional ao longo do tempo.

Indicação
Duplicação do modelo mestre.

Avisos
A superfície do modelo a ser duplicado deve estar totalmente limpa de qualquer resíduo para 
evitar contaminação. Por precaução, recomenda-se desengordurar com solvente (álcool ou 
acetona). O modelo deve estar seco antes de proceder ao vazamento do silicone. Posicionar o 
modelo na base inferior da mufla para duplicação. Inserir a parte superior, e verificar se as 
dimensões do frasco são compatíveis.
Não inverter as tampas dos frascos.
A proporção de mistura é de 1:1; respeite as proporções.

Instrução de uso
Mistura manual: dosar o mesmo volume ou peso idêntico dos dois componentes em um 
recipiente cilíndrico limpo. Misture cuidadosamente por cerca de 1 minuto com uma espátula 
até obter uma cor homogênea.
Verter lentamente Vestige duple 15 a uma altura de cerca de 20 cm para eliminar as bolhas de 
ar formadas durante a mistura. O tempo máximo de vazamento é de 5 minutos em 
temperatura ambiente (23°C/73°F).
Em 30 minutos após o início da mistura, Vestige duple 15 estará pronto. Abra o frasco e remova 
cuidadosamente o modelo.
Mistura automática: no caso de misturadores automáticos, seguir as instruções do fabricante do 
misturador.

Conservação
Armazenar Vestige duple 15 em local seco com temperatura entre 5-27°C (41-80°F).
Vestige duple 15 é garantido por 24 meses em embalagem lacrada. Consultar o número do lote 
e a data de validade na embalagem.

Dados técnicos Vestige duple 15 

Proporção de mistura 1:1 

Tempo de mistura 1' 

Tempo total de trabalho (23°C) 5' 

Tempo de presa (23°C) 30' 

Dureza 15 Shore “A” 

Alteração dimensional linear < 0,05% 

 



Embalagem padrão:
REF 1L6000 Vestige duple 15 2x1 Kg. Frasco (A+B)

Limitação da responsabilidade:  As indicações relacionadas aos produtos TRAYART, tanto na 
forma oral quanto escrita, estão fundamentadas em conhecimentos e experiência adquiridos na 
área odontológica. Os usuários profissionais devem, no entanto, seguir as indicações de uso e 
verificar a adequação do produto ao tipo de aplicação desejada. O usuário profissional assume 
todas as responsabilidades pelos riscos consequentes de um uso não correto dos produtos 
TRAYART. Um possível defeito dos produtos limita a responsabilidade do fabricante ao valor do 
produto TRAYART utilizado pelo profissional.

SOMENTE PARA USO DENTAL

Fabricante:
Trayart 
Via Paiette 13/Q 
35040 Castelbaldo (PD) 
Itália 

Importador e distribuidor:
Labordental ltda.
Av.Aratãs 164
São Paulo, SP 04081-000
Fone: (11) 5542-5855
CNPJ: 48.767.834/0001-53

Proporção de mistura
ratio B+A=1:1

Tempo de mistura
1 min

Tempo de trabalho
5 min

Tempo de presa
30 min


