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Como saber exatamente
o que facilita o seu trabalho?
Trabalho simples, direção clara. Os produtos Renfert têm várias
vantagens que os usuários apreciam todos os dias e por um
longo tempo. É possível reconhecê-las rapidamente, por
exemplo, com estes cinco ícones:

making work easy

tool included

easy use

silent

perfect
view

compact
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Renfert Dental Education
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SILENT TC, aspiração para uma estação de trabalho

10

3 anos de garantia*
Todos os equipamentos de laboratório da
Renfert dispõem de uma garantia de três
anos.* Se algo não funciona alguma vez,
existe, contudo, a certeza de que a Renfert
se ocupará em encontrar uma solução no
âmbito da garantia. Isso cria confiança.
*Exceto peças de desgaste

10 anos de assistência para
peças de reposição
Todos os produtos de Renfert são muito duráveis. Portanto, estamos também preparados para disponibilizar peças de reposição.
A Renfert garante que, para cada aparelho,
as peças de reposição originais estarão disponíveis por um período de pelo menos dez
anos após a compra. Isso dá segurança.

Garantia de atividade
A assistência técnica Renfert é excepcionalmente eficiente. Em todo o mundo uma
equipe forte, em colaboração com os distribuidores e parceiros de assistência técnica
certificados da Renfert, está pronta para minimizar eventuais falhas no laboratório. Isso
garante eficiência econômica.
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EASY  view 3D– sempre que
uma ampliação facilitar o
trabalho
1 Apoio no processamento diário de

trabalhos de precisão elaborados de
forma clássica ou digital
2 Controle e garantia de qualidade

confiáveis
3 Comunicação rápida e simples com

dentistas, pacientes e colegas da área
4 Criação de fotos e sequências de vídeo

ATION BW
INNOV 2018
Innovation Award Baden-Württemberg
Dr.-Rudolf-Eberle-Preis
Recognition 2018

pequena

mediana

grande

Função Split Screen para
a visualização paralela de
imagens
Com a função Split Screen do
vídeo-microscópio EASY view 3D,
as imagens podem ser projetadas
em quatro tamanhos diferentes na
tela de trabalho. Para a avaliação,
por exemplo, dos valores de brilho,
todas as visualizações podem ser
adicionalmente exibidas no modo
preto e branco.

tela-cheia

Análise ideal das estruturas espaciais dos
objetos no modo 3D
A habitual coordenação interligada mão-olhos é garantida
pelo vídeo-microscópio EASY view 3D no modo tridimensional, possibilitando assim um trabalho perfeitamente
natural. Na visualização 3D, a estrutura espacial do objeto
pode ser analisada de forma exata: isso torna muitas
tarefas rotineiras, como acabamentos e modelagens, mais
precisas e seguras. Conforme a indicação, um clique do
mouse permite mudar entre os modos 3D e 2D.

Trabalhar ergonomicamente
Com o vídeo-microscópio EASY view 3D,
o trabalho do técnico em prótese dentária assume novas dimensões: a máxima ergonomia no posto de trabalho
possibilita uma constante postura corporal saudável e natural. Isso aumenta o
conforto físico e prolonga o desempenho. O braço da câmera pode ser
ajustado flexivelmente ao ambiente de
trabalho e ao objeto analisado. O monitor, especialmente desenvolvido para o
sistema, assegura a reprodução de
imagens com elevada nitidez e é posicionado de modo ergonomicamente
ideal atrás do objeto analisado.

Comunicar e documentar
com rapidez
O vídeo-microscópio EASY view 3D
facilita de forma direta tanto o
intercâmbio com o consultório ou
dentro da equipe como a documentação do trabalho. A imagem do
monitor pode ser imobilizada por
meio do pedal e, conforme necessário, ser salva e enviada como captura
de tela para o pen-drive USB ou
através da conexão LAN. As imagens
e sequências de vídeo podem ser
arquivadas em modo 2D.
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EASY view 3D
Vídeo-microscópio 3D

perfect
view

O EASY view 3D da Renfert é um inovador vídeomicroscópio com monitor 3D para visualização de
objetos, para acabamento e controle de qualidade diário, bem como para fins de treinamento e
documentação.

Dados técnicos cabeça (incl. braço de suporte)
Tensão nominal

100 / 120 / 230 V

Tensão / frequência de rede admissível

100–240 V, 50/60 Hz

Consumo de potência

12 W

Resolução do vídeo

Full-HD (1920 x 1080)

Distância focal (entre lente e objeto)

430 mm (17'')

Aumento

15/20 vezes

Espessura do tampo da mesa para o grampo universal

18–74 mm (0.71–2.92")

Dados técnicos tela
Tensão nominal

100 / 120 / 230 V

Tensão / frequência de rede admissível

100–240 V, 50/60 Hz

Resolução da tela

Full-HD (1920 x 1080)

Distância de trabalho recomendada da tela
Dimensões (L x A x P):

500–700 mm (19"–28")
511 x 377 x 170 mm (20.12 x 14.84 x 6.69'')

Diagonal da tela

546,1 mm (21.5'')

Informações para encomenda
EASY view 3D, 100–240 V | 50/60 Hz 1

No. 2400 0500

EASY view 3D, 100–240 V | 50/60 Hz om adaptador de tomada universal 2

No. 2400 1500

EASY view 3D HDMI Video-Recorder 1

No. 2400 0502

EASY view 3D HDMI Video-Recorder om adaptador de tomada universal 2

No. 2400 0504

EASY view 3D HDMI-Splitter 1

No. 2400 0503

EASY view 3D HDMI-Splitter om adaptador de tomada universal 2

No. 2400 0505

EASY view 3D HDMI-Converter 3D/2D 1

No. 2400 0501

EASY view 3D HDMI-Converter 3D/2D om adaptador de tomada universal 2 No. 2400 0506
1 Variante para Europa exceto GB, IT, DK, FL, CH
2 Variante mundial exceto países com ficha CEE 7/3

Fornecimento EASY view 3D
Cabeça EASY view 3D com fonte de alimentação e cabo elétrico
(iluminação 3D incl.), braço de suporte com cabo e base com grampo
universal, monitor 3D com fonte de alimentação e cabo elétrico, óculos
3D com lentes polarizadas, pen-drive USB 4 GB, mouse, pedal de
acionamento, base de mesa, Quick Start Guide

Vantagens
 Coordenação natural mão/olhos em trabalhos minuciosos graças ao modo 3D.


Utilização paralela de imagens do paciente, do enceramento, etc., dentro do fluxo de trabalho com a função
Split Screen.



Criação de fotos e sequências de vídeo de alta resolução
em qualidade Full HD para documentação e comunicação via rede ou pen-drive USB integrado.

Detalhes
 Excelente avaliação de diferentes valores de brilho e
texturas superficiais com o modo preto e branco em
2D e 3D.


Trabalho ergonômico e sem fadiga graças à postura corporal natural e saudável ao observar o objeto no
monitor.



Trabalho preciso, seguro e controlado com ampliação
de 15x ou 20x.
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AUTO spin
Sistema de modelos

easy use

tool
included

O troquelizador AUTO spin permite confeccionar
modelos de trabalho precisos com placas de base
de resina e é compatível com outros sistemas de
modelos, por exemplo, Giroform® e Zeiser®.

Dados técnicos
Tensão de rede admissível

220–240 V | 120 V

Frequência de rede admissível

50/60 Hz

Consumo energético (ao perfurar)

80 W

Consumo energético (em Stand-by)

1,5 W

Classe do laser

2

Nível de pressão acústica (LpA)
de acordo com a DIN EN ISO 11202
Dimensões (L x A x P)

70 dB(A)
180 x 368 x 275 mm | 7.1 x 14.5 x 10.8"

Diâmetro admissível da haste da broca Ø
Comprimento admissível da broca
Peso

3 mm ±0,03 mm
34–46 mm | 1.34–1.81"
~7,6 kg | ~16.8 lbs

Informações para encomenda





Posicionamento seguro e alinhamento em situações de
impressão exigentes com o controlador de nível inovador Renfert Level Controller.
Uso flexível de praticamente qualquer geometria de
placa graças ao suporte universal de placas com fixação
dupla mais segura.

Vantagens componentes do sistema AUTO spin
 Placas AUTO spin: preensão segura e desmoldagem
fácil dos pinos graças a placas base de resina de forma
estável com ou sem placa de metal.


Broca AUTO spin: a geometria especial de corte garante
superfícies interiores lisas e baixa carga de compressão
durante a perfuração.



Pino cônico AUTO spin: pino cônico com um comprimento de 14 mm para o sistema AUTO spin, Giroform®,
Zeiser® ou sistemas semelhantes.

AUTO spin, 220–240 V | 50/60 Hz

No. 1860 0000

AUTO spin, 120 V | 50/60 Hz

No. 1860 1000

AUTO spin, 100 V | 50/60 Hz

No. 1860 2000

Placas primárias Standard AUTO spin, 100 unid.

No. 1860 0100

Placa primária Comfort AUTO spin, 100 unid.

No. 1860 0200

Placa secundária AUTO spin (articulador), 50 unid.

No. 1860 0300

Silicone putty AUTO spin, 1 kg | 2.2 lbs

No. 1860 0400

Broca cônica AUTO spin

No. 1860 0500

Suporte universal de fixação de placas AUTO spin

No. 1860 0600

Suporte universal de fixação de moldes AUTO spin

No. 1860 0700

Pino cônico AUTO spin, 1 000 unid.

No. 369 2000

Fornecimento AUTO spin
AUTO spin, broca, suporte de placas, suporte de molde, Level Controller, ferramenta de ajuste da profundidade de perfuração (chave
Torx T5), ferramenta de fixação da broca (chave angular Torx T10),
conjunto de adesivos Laser, Quick Start Guide, manual de imagens do
sistema AUTO spin

718B

Vantagens troquelizador AUTO spin
 Economia de tempo e de custos devido à uso reduzido
de gesso.
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Sistemas de aspiração que
são potentes e silenciosos ao
máximo
É fácil se concentrar e manter limpa a estação de trabalho: com os sistemas de aspiração SILENT.

Assim o trabalho fica mais fácil
1 Extremamente silenciosos
2 Grande potência de aspiração
3 Uso intuitivo
4 Tempo de vida útil do motor muito longo
5 Calibração fácil
6 Design moderno e compacto

silent

Visão geral SILENT

compact

SILENT
SILENT
powerCAM compactCAM
EC

SILENT
V4

SILENT
EC2

SILENT
TC2
NOVO

SILENT
TS2

Aspiração para uma
estação de trabalho
Aspiração para duas
estações de trabalho

■

Aspiração para quatro
estações de trabalho

■

■

■

■

■

■

■

■

NOVO

■
■

■

■

■

■

■

Motor coletor
Turbina EC

SILENT
compact

■

Saco de filtro
Sem saco coletor,
com limpeza automática do filtro

SILENT
TS

■

Aspiração para
equipamentos
Aspiração para
unidades CAM

SILENT
TC

■

■
■

■

■

■
■

■

■

■
■

■
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SILENT EC2
Aspiração para duas estações
de trabalho

silent

Poderosa unidade de aspiração, sem saco coletor
de poeira, com duas saídas de sucção controladas independentemente, limpeza automática dos
filtros e motor com tecnologia EC.

Dados técnicos
Tensão / frequência de rede
admissível
Consumo de potência da turbina
de aspiração

220–240 V, 50/60 Hz | 120 V, 50/60 Hz |
100 V, 50/60 Hz
1610 W (230 V) | 1440 W (120 V) | 1150 W (100 V)

Fluxo volumétrico (máx.)

3980 l/min (2.34 ft³/s)
257 hPa / 3.73 psi (230 V) | 262 hPa /
3.80 psi (120 V) | 255 hPa / 3.70 psi (100 V)

Grau do vácuo na aspiração, máx.
Qualidade do filtro
Potência máxima de ligação permitida
para a tomada do equipamento
Potência máxima de ligação

Classe M conforme a EN 60335-2-69
1840 W (230 V) | 430 W (120 V) | 350 W (100 V)
3450 W (230 V) | 1800 W (120 V) | 1500 W (100 V)

Pressão de ligação mín./ máx. externo

4,5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi)

Número de estações de aspiração

Vantagens
 Processo econômico devido ao motor com baixa manutenção com tecnologia EC (> 5 000 horas de funcionamento).


Potência de aspiração constante devido a regulagem
automática.



Baixo ruído operacional de no máx. 55 dB(A).

Detalhes
 Sem custos adicionais com saco coletor de poeira.


Operação intuitiva incl. a calibragem da peça de mão no
grande visor multifuncional.
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Nível de pressão acústica (LpA)
com fluxo volumétrico máx.

55 dB (A)

Volume do coletor de poeira

~ 7,0 l (1.85 gal)

Peso (vazio)
Dimensões (L x A x P)

~ 18,5 kg (40.8 lbs.)
285 x 535 x 540 mm (11.2 x 21.1 x 21.2")

Ø boca de sucção interior

45 mm (1.77")

Ø boca de sucção exterior

50 mm (1.97")

Informações para encomenda
SILENT EC2, 220–240 V | 50/60 Hz

No. 2937 0000

SILENT EC2, 120 V | 50/60 Hz

No. 2937 1000

SILENT EC2, 100 V | 50/60 Hz

No. 2937 2000

Conjunto básico de saco para poeira para SILENT TC, TC2, EC2

No. 2934 0015

Exaustão externa de ar SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC

No. 2937 0002

Válvula de pressão, reta

No. 9 0002 1526

Acessórios complementares

renfert.com/silent

Fornecimento SILENT EC2
SILENT EC2, Quick Start Guide, Quick Reference Card, mangueira de
ar comprimido (firmemente ligados), kit para ligação, 2 válvulas de
pressão com boca de sucção (já instaladas), mangueira de aspiração
4 m, 4 conexões finais
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SILENT TC2
Aspiração para duas estações
de trabalho

silent

Poderosa unidade de aspiração, sem saco coletor
de poeira, com duas saídas de sucção controladas independentemente, limpeza automática dos
filtros e motor coletor duradouro.

Dados técnicos
Tensão / frequência de rede admissível

220–240 V, 50/60 Hz

Consumo de potência da turbina de aspiração

850 W (230 V)

Fluxo volumétrico (máx.)

3980 l/min (2.34 ft³/s)

Grau do vácuo na aspiração, máx.
Qualidade do filtro

281 hPa / 4.1 psi (230 V)
Classe M conforme a EN 60335-2-69

Potência máxima de ligação permitida
para a tomada do equipamento

2000 W (230 V)

Potência máxima de ligação
Pressão de ligação mín./ máx.

2850 W (230 V)
4,5 bar (65 psi) / 8 bar (116 psi)

Número de estações de aspiração

2

Nível de pressão acústica (LpA)
(com fluxo volumétrico máx.)

55 dB (A)

Volume do coletor de poeira

7,0 l (1.85 gal)

Peso (vazio)
Dimensões (L x A x P)

23 kg (50.7 lbs.)
285 x 535 x 540 mm (11.2 x 21.1 x 21.2")

Ø boca de sucção interior

45 mm (1.77")

Ø boca de sucção exterior

50 mm (1.97")

Informações para encomenda
SILENT TC2 , 220–240 V | 50/60 Hz

No. 2936 0000

Conjunto básico de saco para poeira para SILENT TC, TC2, EC2

No. 2934 0015

Exaustão externa de ar SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC

No. 2937 0002

Válvula de pressão, reta

No. 9 0002 1526

Acessórios complementares

renfert.com/silent

Fornecimento SILENT TC2
SILENT TC2, Quick Start Guide, mangueira de ar comprimido (firmemente ligados), kit para ligação, 2 válvulas de pressão com boca de
sucção (já instaladas), mangueira de aspiração 4 m, 4 conexões finais

Vantagens
 Potência de aspiração constante devido a regulagem
automática.


Vida útil 3x mais longa em comparação com motores
coletores convencionais (1 000 horas de funcionamento garantidas).



Baixo ruído operacional de no máx. 55 dB (A).

Detalhes
 Sem custos adicionais com saco coletor de poeira.


Trabalho sem interrupção devido à possibilidade de
troca de motor em poucos minutos.



Redução eficaz da poeira devido ao grande fluxo volumétrico (aprox. 4 000 l/min.).
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SILENT TC
Aspiração para uma estação de trabalho

silent

Poderosa unidade de aspiração, sem saco coletor
de poeira, limpeza automatica dos filtros e motor
coletor duradouro.

Dados técnicos
Tensão / frequência de rede admissível

220–240 V, 50/60 Hz

Consumo de potência da turbina de aspiração

850 W (230 V)

Fluxo volumétrico (máx.)

3980 l/min (2.34 ft³/s)

Grau do vácuo na aspiração, máx.
Qualidade do filtro

281 hPa / 4.1 psi (230 V)
Classe M conforme a EN 60335-2-69

Potência máxima de ligação permitida
para a tomada do equipamento

2000 W (230 V)

Potência máxima de ligação

2850 W (230 V)

Número de estações de aspiração

1

Nível de pressão acústica (LpA)
(com fluxo volumétrico máx.)

54,3 dB (A)

Volume do coletor de poeira

7,0 l (1.85 gal)

Peso (vazio)
Dimensões (L x A x P)

Vantagens
 Sem custos adicionais com saco coletor de poeira.


Baixo ruído operacional de no máx. 54,3 dB (A).



Vida útil 3x mais longa em comparação com motores
coletores convencionais (1 000 horas de funcionamento garantidas).



Trabalho sem interrupção devido à possibilidade de
troca de motor em poucos minutos.

275 x 535 x 540 mm (10.8 x 21.1 x 21.3")

Ø boca de sucção interior

45 mm (1.77")

Ø boca de sucção exterior

50 mm (1.97")

Informações para encomenda
SILENT TC, 220–240 V | 50/60 Hz

No. 2935 0000

Conjunto básico de saco para poeira para SILENT TC, TC2, EC2

No. 2934 0015

Exaustão externa de ar SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC
Acessórios complementares

Detalhes
 Uso confortável do sistema automático de ligação por
mejo de uma combinação de teclas.

22,0 kg (48.5 lbs.)

No. 2937 0002
renfert.com/silent

Fornecimento SILENT TC
SILENT TC, Quick Start Guide, mangueira de aspiração 3 m, 2 conexões finais
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SILENT powerCAM EC
Aspiração para unidades CAM

silent

Poderosa aspiração, sem saco coletor de poeira,
limpeza automática de filtros e tecnologia de
motor EC para unidades CAM com alta frequência
de utilização.

Dados técnicos
Tensão / frequência de rede
admissível

220–240 V, 50/60 Hz |
120 V, 50/60 Hz | 100 V, 50/60 Hz

Tensão nominal

230 V | 120 V | 100 V
1610 W (230 V) | 1440 W (120 V) |
1250 W (100 V)

Consumo de potência da turbina
de aspiração
Fluxo volumétrico (máx.)
Grau do vácuo na aspiração,
máx.

3984 l/min (2.34 ft³/s)

Interface CLP
bidirecional

257 hPa / 3.73 psi (230 V) |
262 hPa / 3.80 psi (120 V) | 255 hPa / 3.70 psi (100 V)

Qualidade do filtro

Classe M conforme a EN 60335-2-69

Interface CAM

Tomada RJ 45

CLP:
Sinal de entrada / Sinal de saída

2 x turbina nível de aspiração 1, turbina nível de aspiração 2,
turbina desligada, limpeza mecânica de filtro /
2 x limpeza mecânica de filtro – mensagens de estado

Nível de pressão acústica (LpA)
(com fluxo volumétrico máx.)

54,3 dB (A)

Volume do coletor de poeira

~ 7,0 l (1.85 gal)

Peso (vazio)
Dimensões (L x A x P)

~ 18,0 kg (39.7 lbs)
270 x 535 x 540 mm (10.6 x 21.1 x 21.2")

Ø boca de sucção interior

42 mm (1.65")

Informações para encomenda
SILENT powerCAM EC , 220–240 V | 50/60 Hz

Vantagens
 Comunicação bidirecional entre o sistema de aspiração
e o equipamento CAM graças à interface CLP.


Baixo ruído operacional de no máx. 54,3 dB(A).



Processo econômico devido ao motor com baixa manutenção com tecnologia EC (> 5 000 horas de funcionamento).

No. 2939 0000

SILENT powerCAM EC , 120 V | 50/60 Hz

No. 2939 1000

SILENT powerCAM EC , 100 V | 50/60 Hz

No. 2939 2000

Cabo de interface tipo A, para vhf, 5-polar, 5 m

No. 2934 0005

Cabo de interface tipo B, para Roland DG, 5 m

No. 2934 0006

Cabo de interface tipo C, para imes-icore, 5 m

No. 2934 0008

Detalhes
 Elevado fluxo volumétrico de aprox. 4 000 l/min.

Cabo de interface tipo D, para Amann-Girrbach, 5 m

No. 2934 0009

Cabo de interface tipo E, para Yenadent, 5 m

No. 2934 0010



Sem custos adicionais com saco coletor de poeira.

Cabo de interface tipo F, para Zirkonzahn, 5 m

No. 2934 0011



Cabo de interface tipo F, para Zirkonzahn com adaptador C14, 5 m

No. 2934 0012

Eliminação mais segura da poeira com ajuda de uma
bolsa de descarte.

Cabo de interface tipo G, para vhf, 6-polar, a partir de K5

No. 2934 0013

Exaustão externa de ar SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC
Acessórios complementares

No. 2937 0002
renfert.com/silent

Fornecimento SILENT powerCAM EC
SILENT powerCAM EC, Quick Start Guide, Quick Reference Card, 3
sacos para poeiras (1 un. na bandeja de poeira), mangueira de aspiração 2 m incl. 2 conexões finais
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GEO Expert Functional
Ceras para escultura funcional
As ceras GEO Expert Functional são ceras de
escultura de alta qualidade para o enceramento
funcional de acordo com a técnica natural (NAT)
de Dieter Schulz.

Informações para encomenda

Vantagens
 Posicionamento perfeito das superfícies de mastigação
codificadas por cores graças as propriedades harmonizadas de fluidez e modelagem.


Implementação fácil de estruturas dentárias funcionais
seguindo as instruções de enceramento.



Trabalho flexível, adequado ao gotejador elétrico ou
chama.

GEO Expert Functional Wax Set
Conjunto de ceras para a confecção de modelos e restaurações funcionais com o compasso oclusal conforme a
filosofia da “Técnica de enceramento natural” de Dieter
Schulz e o conceito de Oliver Dreher.

GEO Expert Functional Wax Set, Alemão

No. 634  0900

GEO Expert Functional Wax Set, Inglês

No. 634  0901

GEO Expert Functional Wax Set, Espanhol

No. 634  0902

GEO Expert Functional Wax Set, Italiano

No. 634  0903

GEO Expert Functional Wax Set, Francês

No. 634  0904

GEO Expert Functional Wax Set, Português

No. 634  0905

GEO Expert Functional Wax Set, Russo

No. 634  0906

GEO Expert Functional Wax Set, Chinês

No. 634  0907

GEO Expert Functional Wax green, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0910

GEO Expert Functional Wax blue, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0920

GEO Expert Functional Wax yellow, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0930

GEO Expert Functional Wax gray, 40 g (1.41 oz.)

No. 634  0940

GEO Expert Functional Wax Set Refill red & orange, 4x4 g (4x0.14 oz.)

No. 634 0960

Fornecimento GEO Expert Functional Wax Set
Suporte moderno com tampa transparente e guia com orientações
de Oliver Dreher; 4 ceras de escultura de 40 g: GEO Expert Functional wax gray, blue, green, yellow; 2 ceras de escultura de 4 g: GEO
Expert Functional wax red, orange; 2 folhas DIN A5 com o compasso
oclusal (24 adesivos por página)
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GEO Expert Gingiva Set
A. Bruguera
Ceras de escultura estéticas
As ceras GEO Expert Gingiva rosa e vermelha são
indicadas para a escultura de gengiva artificial na
região anterior e posterior, especialmente para
supra-estruturas de implantes.

Informações para encomenda
GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Alemão

No. 634 0800

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Inglês

No. 634 0801

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Espanhol

No. 634 0802

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Italiano

No. 634 0803

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Francês

No. 634 0804

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Português

No. 634 0805

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Russo

No. 634 0806

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Chinês

No. 634 0807

GEO Expert Gingiva pink A. Bruguera, 40 g (1.41 oz.)

No. 634 0700

GEO Expert Gingiva red A. Bruguera, 40 g (1.41 oz.)

No. 634 0600

Fornecimento GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera
Guia de August Bruguera; 2 ceras de escultura na cor da gengiva de
40 g: GEO Expert Gingiva pink, red
Áreas de aplicação
Técnica convencional de coroas
e ponte

Peças totalmente
cerâmicas e
cerâmica
prensada*

Enceramento
estético

Ceras especiais

pink

■

■

■

–

red

■

■

■

–

GEO Expert
Gingiva

*não deixa resíduos após a queima

Vantagens
 Estética branca e vermelha graças dois ceras transparentes para a escultura de gengiva de cor natural, rosa
e vermelha.


Modelado facíl de encerados gengivais e monolíticos
com a ajuda da guía conforme a filosofia de August
Bruguera.



Combinação ideal com ceras estéticas de cores de dentes
do conjunto GEO Expert Wax Set A. Bruguera.
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Dynex Brillant

Dynex

Disco de desgaste 20 x 0,8 mm

Discos de corte 22 x 0,15 mm

Tamanho 1:1

Tamanho 1:1

Disco de desgaste diamantado, reforçado com fibra
de vidro, especiais para processamento e desgaste
de materiais cerâmicos, especialmente indicado para
dissilicato de lítio.
Vantagens
 Tratamento cuidadoso do material devido à carga térmica extremamente reduzida.


Desgaste seguro de sprues da cerâmica prensada devido alto
desempenho de abrasão.



Processamento à prova de danos ao material devido às vibrações extremamente baixas.

Discos de corte flexíveis e estáveis, duplamente
reforçados com fibras de vidro para ligas metálicas
nobres e não nobres.
Vantagens
 Corte eficiente e acabamento preciso.


Segurança de processo através máximo desempenho de corte.



Tratamento cuidadoso do material devido à carga térmica extremamente reduzida.

Detalhes
 Adequado para separação precisa e ecônomica de espaços interdentais em ligas de metais nobres e não nobres.

Detalhes
 Evitação de trincas em materiais cerâmicos através de pouca
geração de calor.

Dados técnicos
Rotações máx. (1/min.)
Rotações recomendada (1/min.)

Dados técnicos
50 000
5 000

Informações para encomenda
Dynex Brillant, Ø 20 mm (0.79"), espessura 0,80 mm (0.03"), 1 unid.

Rotações máx. (1/min.)
Rotações recomendada (1/min.)

50 000
5 000

Informações para encomenda
No. 56 0820

Dynex, Ø 22 mm (0.87"), espessura 0,15 mm (0.01"), 20 unid.

No. 57 1522
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Dental Education
Melhorar com mais
conhecimento.
A constante aprendizagem e troca
de ideias, aliada à motivação de
continuar a evoluir, aumenta a
qualidade dos resultados alcançados.

Visão geral das áreas temáticas


Topografia histoanatômica



Enceramento estético e hiper-realista



Fotografia dentária



Treinamento em comunicação dentária



Cerâmica de estratificação, cerâmica prensada
e tecnologia CAD/CAM



Enceramento monolítico e diagnóstico



Confecção de modelos – cartão de visita do laboratório



Ensino de função e técnica de enceramento natural

Cursos adequados para cada um

Programa de cursos Renfert

Além de cursos para técnicos em prótese
dentária experientes, oferecemos também
cursos especialmente concebidos para formandos e jovens técnicos. Nós incentivamos os mais
novos e desenvolvemos em conjunto os
fundamentos para restaurações funcionais e
naturais.

A sua motivação e nosso empenho em fazer
sempre melhor, levou-nos a oferecer temas
interessantes com excelentes oradores no
ambiente mais moderno.
Programa de cursos e conteúdos
renfert.com/education
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Porque a paixão pela prótese
dentária e a facilitação do
trabalho andam de mãos
dadas para a Renfert.

making work easy

www.renfert.com

220B

Na Renfert, queremos facilitar o trabalho de técnicos de prótese dentária e dentistas, permitindo
um fluxo de trabalho ideal. Para isso, desenvolvemos os nossos equipamentos e materiais em
intercâmbio intenso com as pessoas que trabalham com eles diariamente. Muitos usuários
valorizam a qualidade e confiam nessa reividicação. A cada dia em que trabalham com Renfert.

