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Os dados sobre os produtos da Kettenbach baseiam-se em extensa pesquisa e 
experiência técnica prática. 
Nós colocamos os resultados à sua disposição, mas nos reservamos o 
direito a alterações técnicas no desenvolvimento do produto.
No entanto, o usuário destes produtos não está isento da responsabilidade de 
observar e seguir as recomendações e as informações de uso. 

Informações actualizadas em: 9 Janeiro 2012

Instruções de uso  Português

Adesivo para materiais
de impressão de adição de
Kettenbach.

Apenas para uso odontológico por profi ssional
especializado.

Descrição do produto/Indicação 

Adesivo para materiais de impressão e impressão rebasada de adição, para sua 
adesão sobre metais e plásticos de Kettenbach.

Indicações para sua manipulação
Pincelar fi namente a moldeira com Panasil® adhesivo e deixar secar por uns 5 
minutos. Calor e ar pressurizado reduzem o tempo de cura. Em caso de moldeiras 
de material sintético, favor verifi car a compatibilidade do adesivo. Fechar a garrafa 
imediatamente após o uso!

Aplicar a mistura de material de impressão sobre a moldeira dentro de 30 minutos.

Ao limpar os portadores de materiais, pode-se remover os restos do material de 
impressão com benzina, éter de petróleo ou óleo de laranja.

Advertências
Não utilizar Panasil® adesivo com siliconas por condensação, poliéteres ou

polissulfetos y polimerizantes.

Medidas de precaução
Não utilizar após a data de vencimento do produto.

Não ingerir o material! Em caso de ingestão não intencionada do material: Caso surgirem 
ou persistirem problemas, consulte um médico.

Evite o contacto com os olhos. Em caso de contacto acidental  com os olhos: imediatamen-
te  enxaguar bem com ducha de olhos ou água. Se surgirem ou persistirem problemas, 
consulte um médico.

Evitar o contacto com a pele.

Para evitar danos ambientais, não eliminar na canalização ou nos rios ou lagos (risco de 
poluição das águas). Não eliminar com o desperdícios caseiros.

Evitar o contacto com as roupas, pois o material não pode ser removido mediante 
lavagem à seco.

Manter distante de fontes de ignição, faíscas ou fogo aberto.

Efeitos secundários
Apesar de se desconhecer efeitos secundários sistémicos, não se pode excluir, em 
casos raros, a possibilidade da ocorrência de alergias específícas no contacto. Não 
se deve utilizar o material, caso se saiba que o paciente é alérgico a qualquer dos 
componentes.

Composição

Resina de silicona, solvente (acetato de etila, xilol).

Armazenamento
Guardar em local seco, protegido da luz solar, armazenar à temperatura ambiente, 
evitar gamas de temperaturas extremas.

 R 11 Facilmente infl amável.

 R 20/21 Nocivo por inalação e em contacto com a pele.

 R 36 Irritante para os olhos.

 R 66 Pode provocar secura da pele ou   

    fi ssuras, por exposição repetida.

   R 67 Pode provocar sonolência e

    vertigens, por inalação dos vapores.

Marcas registradas

Kettenbach e Panasil® adesivo são marcas  registradas da Kettenbach GmbH & Co. KG.

Nota
Alguns materiais da Kettenbach podem ser obtidos somente em determinados 

países.

Legenda  

Panasil®  
Adesivo

Fabricante:
Kettenbach GmbH & Co. KG 
Im Heerfeld 7   
35713 Eschenburg, Germany  
www.kettenbach.com  

Vendas nos EEUU: Kettenbach LP
400 Oser Ave., Suite 1650
Hauppauge, NY 11788
USA

Conformidade com
MDD 93/42/CCE  

A ser utilizado até

Limite de 
temperatura

Manter em local seco

Proteger contra 
a luz do sol

Nº de catálogo

Nº do lote Atenção, consultar os 
documentos fornecidos

Sistema dual (apenas 
para a Alemanha)

Rx only

Apenas para uso odontológico por  

profi ssional especializado.

Facilmente infl amável. Irritante
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64 °F
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Limitação de responsabilidade
Caso uma exclusão de responsabilidade for permitida por lei, a Kettenbach GmbH não 
assume nenhuma responsabilidade por perdas ou danos causados por este producto, 
indiferente se o caso se tratar de um dano directo, indirecto, especial, colateral ou 
subsequente, independente da legislação vigente, inclusive garantia, contracto, 
negligência ou premeditação.
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