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MICRO
LAYERING
 KIT
SlimPad Micro 

Pincéis N.era INTENSO-1 e -4

PARA SER USADA
COM OU SEM  AS 
TIRAS DE PVA 

N.ERA INTENSO

EXTREMAMENTE 
PONTIAGUDO E ESTÁVEL

DIMENSÕES 
147 X 72MM
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          Descrição  Ref. 

  CONJUNTO BÁSICO PARA MICROESTRATIFICAÇÃO #16010
  1 SlimPad Micro de cada, 1 preta e 1 branca, 

1 pincel de cada N.era INTENSO -1 e -4     

  
CONJUNTO DE 3 SLIMPAD MICRO, BRANCA 3.#16100

 
 CONJUNTO DE 3 SLIMPAD MICRO, PRETA #16200

 4. PINCEL N.ERA INTENSO-1       #4200-INT-1

 5. PINCEL N.ERA INTENSO-4     #4200-INT-4
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5.

Juego de 3 SlimPad Micro, 
blanco
Juego de 3 SlimPad Micro, 
blanco
Juego de 3 SlimPad Micro, 
blanco

SOLUÇÕES EM MICROESTRATIFICAÇÃO

A Smile Line tem o orgulho de apresentar o SlimPad Micro, 
uma ideia do  de Bogenhausen, MDT Thomas Stefan Sing
Alemanha, que consiste em uma miniplaca de mistura 
para cerâmica que pode ser usada também com materiais 
modernos para a técnica de microcamadas, para stains, ou 
mesmo como uma placa de mistura tradicional para o caso 
de um único paciente. Muito compacta, equipada com 
tampa com ímãs, pés de borracha antiderrapantes, pode 
ser usada com ou sem as tiras de PVA, projetadas para 
manter a umidade.

O s  m í t i c o s  p i n c é i s  N . e r a  r e d e s e n h a d o s  e 
especialmente adaptados para aplicação em 
microcamadas de materiais modernos sobre 
monolíticos - uma super dica do  MDT Enrico Ferrarelli
de Roma (IT). Estes novos pincéis incríveis são únicos e 
proporcionam ao mesmo tempo uma alta resiliência 
(indispensável para massas de alta viscosidade – 
semelhantes ao mel) e uma ponta hiperafiada e 
estável. Suas melhores ferramentas para extrema 
precisão e conforto de trabalho – vida útil ultra longa 
garantida!
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