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Vinyl polysiloxane impression material  
DIN EN ISO 4823

Panasil® Putty
Panasil® Putty Fast
Panasil® Putty Soft
Panasil® binetics Putty Fast 
Panasil® binetics Putty Soft
Panasil® tray Fast Heavy
Panasil® tray Soft Heavy
Panasil® tray Soft Heavy Fast 

Panasil® monophase Medium 
Panasil® initial contact Regular
Panasil® initial contact Light
Panasil® initial contact Light Fast
Panasil® initial contact X-Light
Panasil® initial contact X-Light Fast
Panasil® contact two in one Light
Panasil® contact plus X-Light

For dental professional use only.  
Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.
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INSTRUÇÕES DE USO Português

Descrição do produto
Materiais de moldagem Panasil® são materiais elastôme-
ros polimerizantes por adição com propriedades hidrófilas, 
alta resistência contra ruptura, precisão dimensional e al-
ta  capacidade de recuperação após deformação. A hidrofi-
lia  corretiva única de Panasil® initial contact convence des-
de o primeiro segundo.

A família Panasil® compreende viscosidades diferentes (put-
ty, heavy bodied, medium bodied, light bodied, x-light bodied) 
obtidas em diversas formas de mistura: Cartuchos Automix 
Standard 1:1 50 ml e 380 ml a 5:1,  indicadas para utiliza-
ção na maioria dos sistemas automáticos de dosagem e de 
 mistura disponíveis no mercado, como por exemplo (o  sistema  
Sympress) e latas normais Putty 1:1. 

Áreas de aplicação
Panasil® Putty (Putty, Putty Fast, Putty Soft) e Panasil®  
binetics Putty (Putty Fast, Putty Soft) são utilizados como ma-
teriais primários para:

• técnica de moldagem corretiva (de duas etapas)
• técnica de sanduíche (de uma etapa)

•  técnica de moldagem corretiva mediante uso de uma 
folha espaçadora 

•  ou como material de moldagem para a formação de 
 rebordos funcionais

Panasil® tray Fast Heavy, Panasil® tray Soft Heavy e Panasil® 
tray Soft Heavy Fast são utilizados como materiais  altamente 
viscosos para:

•  técnica de moldagem de uma etapa (técnica simultânea) 
utilizando viscosidades única ou dupla

•  técnica de moldagem de duas etapas utilizando viscosida-
de dupla (Panasil® tray Fast Heavy) 

•  moldagens funcionais (uma etapa: Panasil® tray Soft Heavy)

Panasil® monophase Medium deve ser usado como mate-
rial de fluidez média para moldeira ou material de molda-
gem injetável para:

•  Moldagens sobre próteses e implantes dentais 
 combinados (transferência de núcleos e retentores 
 intrarradiculares de moldagem e elementos primários)

• moldagens funcionais 
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•  técnicas de implantes de coroas, pontes e de próteses  
inlay 

• moldagens para próteses dentais removíveis
• moldagens por reembasamento
•  técnicas de moldagem de mistura dupla, tipo sanduíche e 

tipo corretiva mediante o uso de uma folha  espaçadora 
• técnica Multi Tray
•  transferência de pinos de raíz para a fabricação de pinos/

postes e núcleos indiretos

Panasil® initial contact, Panasil® contact plus X-Light e  Panasil® 
contact two in one Light são utilizados como  material de mol-
dagem injetável para:

• técnica de moldagem corretiva (de duas etapas)
• técnica de sanduíche (de uma etapa)
•  técnica de moldagem corretiva mediante uso de uma 

folha espaçadora 
•  técnica de mistura dupla (de uma etapa)
• moldagens por reembasamento
• moldagens para próteses dentais retráteis

Grupo alvo de pacientes
Pacientes que recebem tratamento como parte de um proce-
dimento odontológico.

Advertências
Não utilizar materiais de moldagem Panasil® para moldagens 
por reembasamento temporárias.

Não utilizar os materiais de moldagem Panasil® com silico-
nas polimerizantes por condensação, Vinylsiloxanether®, 
 poliéteres ou polissulfetos.

Materiais de moldagem Panasil® Putty não são apropriados 
em moldagens de precisão quando usados só. 

Substâncias potencialmente alergênicas
Composto de platina, 4-metoxifenol.

Medidas de precaução
Não utilizar após a data de vencimento.

As reações alérgicas normalmente não são causadas por ma-
teriais de moldagem; no entanto, uma reação alérgica não 
pode ser descartada no caso de pessoas sensíveis.

Em caso de dúvidas, recomendamos realizar um teste de aler-
gia antes da utilização.

Não utilizar o material no caso de alergias conhecidas a qualquer 
um dos ingredientes ou no caso de alergias de contato. 

Não deixar vestígios do material de moldagem no  sulco ou 
na cavidade oral. 
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Não ingerir o material! Em caso de ingestão acidental do 
 material: se surgirem ou persistirem problemas, consultar 
um médico.

Evitar o contato com os olhos. Em caso de contato aciden-
tal com os olhos: imediatamente enxaguar bem com ducha 
de olhos ou água. Se surgirem ou persistirem problemas, 
 consultar um médico.

O uso de produtos contendo enxofre ativo, cloreto de alumí-
nio ou nitrogênio antes da moldagem (fios de retração com 
 sulfato de ferro, material de moldagem de polissulfetos, etc.) 
podem interferir na reação de presa do material de molda-
gem  (vinilpolisiloxano). Após a aplicação destes materais é 
 necessário uma limpeza minuciosa destas superfícies, a fim 
de eliminar todos os vestígios. Não utilizar luvas de látex.

Não trocar as tampas dos recipientes da catalyst paste e 
da base paste ou as respectivas colheres de dosagem, pa-
ra  mistura manual. 

Para assegurar a união ideal entre os dois materiais, após o 
posicionamento de prova, a moldagem preliminar deve ser 
enxaguada com água e seca antes que o material de corre-
ção seja aplicado. Ambas as etapas da técnica de moldagem 
 corretiva (moldagem preliminar e moldagem corretiva) devem 
ser realizadas em sequência rápida. 

Ao fazer moldagem de superfícies altamente irregu lares e com 
grandes lacunas interdentais, deve-se proceder usando as 
técnicas normais de  bloqueamento. 

Ao utilizar uma moldeira individual, certificar-se de  manter 
um espaço suficiente entre a parede da  moldeira e os den-
tes e/ou a mandíbula. 

Para evitar danos ambientais, não eliminar na  canalização ou 
nos rios ou lagos.

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

Nota
Para obter moldagens perfeitas, a temperatura do produto não 
deverá diferir consideravelmente de 23°C (74°F). Caso con-
trário, os tempos de  processamento e de permanência po-
dem ser  influenciados.

Moldeira: Preparação e verniz adesivos
Geralmente, todos os tipos convencionais de moldeira podem 
ser usados, desde que a pressão acumulada necessária  possa 
ser gerada. Se não for possível alcançar retenção  suficiente 
com o material de moldagem, aplicar Panasil®  adesivo na mol-
deira. A superfície da moldeira deve ser  pincelada comple-
tamente repetidas vezes, de forma que toda a superfície da 
moldeira esteja visivelmente azul. Deixar o adesivo secar de 
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acordo com as informações nas instruções de uso e então co-
brir a moldeira com material de moldagem suficiente.

Instruções de uso: 
Latas Putty para a mistura manual
Utilizar componentes somente com a mesma identificação 
de lote.

Não trocar as tampas e / ou colheres de dosagem da catalyst 
paste e da base paste.

Utilizar as colheres de dosagem e retirar respetivamente o 
mesmo volume de catalyst paste e de base paste.

Utilizar as colheres de dosagem marcadas com diferentes co-
res apenas para os componentes com as cores corresponden-
tes às das colheres.

Fechar os recipientes com cuidado após o uso, e certificar-se 
de não haver trocado as tampas.

A contaminação entre a catalyst paste e a base paste, no 
recipiente, conduz à inutilização da  totalidade do material.

Modelar a catalyst paste e a base paste durante 45 segundos, 
até que o material adquira uma cor homogênea.

Se forem usadas luvas durante o trabalho com o material, tes-
te a sua compatibilidade mediante uma amostra do  material 
a ser misturado. Certos tipos de luvas podem impedir a poli-
merização (por ex. luvas de látex) ou prejudicar a ligação ade-

siva (por ex. luvas nitrílicas). Recomenda-se o uso de luvas 
de material vinílico.

Antes da moldagem corretiva, a moldagem preliminar  precisa 
ser limpada com água, secada e aparada sistematicamente. 

Instruções para o manuseio seguro do  
sistema Kettenbach Plug & Press® (sistema de 
cartuchos de 380 ml; 5:1)
Antes da primeira aplicação, desenrosque a tampa azul pa-
ra a esquerda e removê-la (Fig. 1, página 164). Verificar os 
 orifícios de saída. Posteriormente, aparafuse o misturador di-
nâmico (Fig. 2, página 164). Certifique-se de que o auxiliar 
de posicionamento se encontra em cima.

Utilizar exclusivamente os componentes compatíveis com o 
sistema de cartuchos de 380 ml da Kettenbach para a dosa-
gem e mistura do material de moldagem.

O cartucho de 380 ml da Kettenbach é pesado e pode ser 
danificado ao cair. Cartuchos danificados não devem mais 
ser usados.

Ao utilizá-lo em um aplicador Sympress II, ativar o grau de 
velocidade indicado sobre o rótulo do produto (Fig. 6,  página 
165). A não observação pode acarretar características de 
 presa alteradas dos materiais de moldagem. 
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Se não utilizar um misturador Sympress, seguir as instruções 
do sistema automático de dosagem e mistura utilizado.

A cada troca de aparelho deverão ser rejeitados pelo menos 
3 cm de mistura do material.

Utilização do sistema Plug & Press® da 
 Kettenbach (sistema de cartuchos de 380 ml; 
5:1) no aplicador Sympress / Sympress II 
 Deixar o êmbolo (estando a tampa fechada) voltar automa-
ticamente à posição inicial, pressionando o botão de retor-
no do êmbolo (Fig. 3, página 164). Depois abrir a tampa (Fig. 
4, página 164).

 Colocar o cartucho de 380 ml da Kettenbach com  misturador 
pré-montado dentro do dosador e  misturador Sympress /  
Sympress II (Fig. 5, página 165). Nos  cartuchos já em uso, o 
misturador cheio permanece  como tampa sobre o cartucho.

 Ao utilizá-lo em um aplicador Sympress II, ativar o grau de 
velocidade indicado sobre o rótulo do produto. A  seleção é 
confirmada mediante um sinal luminoso (Fig. 6, página 165).

 Fechar a tampa do aparelho (Fig. 7, página 165).

Primeira utilização dos cartuchos
 Retirar o material de moldagem (prestar atenção para que o 
misturador dinâmico esteja aparafusado); descartar, no míni-
mo, os primeiros 3 cm (Fig. 8, página 165), até que exista uma 

mistura homogênea da massa de  catalisador e da massa de 
endurecimento (ver coloração do material de moldagem final).

 A cada novo início do êmbolo e em caso de utilização do car-
tucho em diferentes misturadores, é necessário  descartar, no 
mínimo, 3 cm de material misturado.

 Encher a moldeira (ou pistola de dosagem) com a  quantidade 
necessária de material de moldagem  premindo o respectivo 
botão de avanço (Fig. 9, página 165). Nisto, manter a moldei-
ra inclinada e fazer uma  leve contrapressão. Durante a dosa-
gem, deixar o misturador dentro do material, para evitar um 
encerramento de ar.

 Soltar o botão de avanço assim que a quantidade  desejada 
de material de moldagem tiver sido  transportada. O mistura-
dor dinâmico cheio permanece como tampa sobre o cartucho.

 Antes da utilização seguinte, retirar o misturador usado rodan-
do-o para a esquerda (Fig. 10, página 165),  verificar o orifí-
cio de saída quanto a obstruções e enroscar um novo mistu-
rador dinâmico (Fig. 10, página 165).

  Uso posterior de um cartucho que já estava  
em uso
 Aparafusar o novo misturador dinâmico e iniciar a nova apli-
cação (não é necessário rejeitar mais material).  
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Instruções de aplicação para o material do  
cartucho na pistola de dosagem Applyfix 4  
DS-50 1:1 / 2:1 
Inserir o cartucho na pistola de dosagem Applyfix 4 DS-50 
1:1 / 2:1.

Ao fazer isto, observar que os entalhes do fundo do cartu-
cho estejam indicando para baixo. Se o cartucho estiver in-
serido incorretamente na pistola de dosagem, não será pos-
sível fechar a alavanca.

Agora é possível girar o lacre de segurança do cartucho (ver 
Fig. 1).

 

Fig. 1: Abrir o lacre de segurança

1

Verificar  
o lacre de  
segurança

Abrir no  
sentido  
anti-horário

O lacre de segurança serve para garantir que se trata de um 
produto original intacto da Kettenbach Dental.

Na primeira utilização, o lacre do cartucho se separa do cor-
po do cartucho de forma visível e audível. Após a utilização, a 
tampa pode ser usada para fechar o cartucho.

Colocar a cânula de mistura com o auxílio de posicionamento 
integrado na abertura de codificação prevista para isso e gi-
rar no sentido horário na rosca (ver Fig. 2). 

Fig. 2: Aplicação da cânula de mistura

2

Colocar o auxílio 
de posicionamen-
to na abertura  
de codificação

Fechar  
no sentido  
horário 

Dica: O auxílio  
de posicionamento 
sempre deve indicar  
para cima!

O manuseio intuitivo ajuda a reduzir significativamente os 
erros na aplicação.

Empurrar o êmbolo da pistola para dentro do cartucho e ini-
ciar diretamente a aplicação.
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Graças ao sistema de mistura, uma dispensação uniforme 
está sempre garantida, não sendo mais necessário descar-
tar o material de moldagem antes da utilização.

Encher a quantidade necessária de material de moldagem di-
retamente na moldeira, na moldagem preliminar ou em uma 
seringa de moldagem. Usar o cartucho com o misturador e o 
adaptador de aplicação (ponta intraoral) colocados ou a serin-
ga de moldagem para injetar em torno dos dentes preparados.

Depois da utilização, voltar a colocar a tampa. Antes de uma 
nova utilização do cartucho, remover a tampa, colocar uma 
nova cânula de mistura e continuar conforme descrito.

Limpeza e desinfecção da Applyfix 4
Remover o cartucho.

 Remover a pasta não curada com um pano embebido com 
álcool.

 A pistola de dosagem Applyfix 4 é reutilizável se for  realizada 
a respectiva desinfecção. Em caso de vestígios de uso visí-
veis, recomenda-se a sua substituição. A  desinfecção pode 
ser realizada com um produto de  desinfecção de submersão. 
A Kettenbach recomenda a utilização de soluções com ba-
se em glutaraldeído.

Condições de armazenamento
Guardar em local seco, protegido da luz solar, armaze-
nar à temperatura ambiente, evitar gamas de temperaturas 
 extremas.

Desinfecção
Moldagens podem ser desinfetadas, p. ex., com 2 % de  gluta- 
ral deído. Utilizar soluções de desinfecção especiais para ma-
teriais de moldagem. Seguir as  instruções do fabricante.

Galvanização
As moldagens podem ser galvanizadas com prata em solu-
ção alcalina.

Vazamento das moldagens
Moldes com Panasil® podem ser injetados com gessos  dentais 
de alta qualidade (classe III – V) diretamente após a desinfec-
ção do molde ou até algumas semanas depois. Os moldes 
também podem ser injetados mais vezes. 

Composição
Vinilpolissiloxanos, hidrogenopolissiloxanos, materiais de en-
chimento, pigmentos, aditivos, composto de platina.
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Descarte
Cartuchos / cânulas de mistura / pontas de aplicação comple-
tamente esvaziados e material polimerizado podem ser des-
cartados conforme os regulamentos regionais.

Marcas registradas
Panasil® é uma marca registrada da  
Kettenbach GmbH & Co. KG.

Nota
Alguns materiais selecionados Kettenbach estão disponíveis 
apenas em determinados mercados.

Somente para utilização por especialistas em dentística.  

Em caso de incidentes graves relacionados com o produto, 
entre imediatamente em contato com o fabricante e a auto-
ridade responsável.

Limitação de responsabilidade
Exceto onde proibido por lei, a Kettenbach GmbH & Co. KG não 
será responsável por quaisquer perdas ou danos decorrentes 
deste produto, seja um dano direto, indireto, especial, aciden-
tal ou consequente, independente da teoria alegada, incluindo 
garantia, contrato, negligência ou responsabilidade objetiva. 

Os dados sobre os produtos da Kettenbach baseiam-se em 
extensa pesquisa e experiência na aplicação da tecnologia. 

Oferecemos os resultados de acordo com o melhor de nosso 
conhecimento, mas reservamo-nos o direito a alterações téc-
nicas no desenvolvimento do produto. No entanto, os usuá-
rios devem respeitar e considerar todas as recomendações e 
informações relacionadas a qualquer utilização.

Atualização: 31 de janeiro de 2022

IMPORTADOR
Emergo Brazil Import Importação e Distribuição  
de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. 
Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1.752,  
Salas 502/503, Água Branca, São Paulo, SP

CEP: 05001-200, CNPJ: 04.967.408/0001-98 
E-Mail: brazilvigilance@ul.com 
Responsável técnico: Luiz Levy Cruz Martins, 
CRF-SP: 42415

Panasil® Anvisa n°: 80117580451

Distribuído no Brasil exclusivamente por: 
ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 
CNPJ: 06.295.846 / 0001-82 
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121,  
Jd. Panorama, Indaiatuba, SP 
CEP: 13340-350

MADE IN: ALEMANHA



Panasil® 37451-11/0622 109

Vista geral dos produtos

Nome do  
produto

ISO 4823 Consistência 
(aprox.) 
mm

Proporção de 
mistura e 
volume total  
por unidade

Técnica de mistura Elemento de mistura 
 

Panasil® Putty Type 0, Putty 24 1:1, 900 ml  
em latas

Manual, 1 colher de dosagem (12,3 ml) por 
componente (catalyst paste e base paste)

Manual

Panasil® Putty 
Fast

Type 0, Putty 24 1:1, 900 ml  
em latas

Manual, 1 colher de dosagem (12,3 ml) por 
componente (catalyst paste e base paste)

Manual

Panasil® Putty 
Soft

Type 0, Putty 24 1:1, 900 ml  
em latas

Manual, 1 colher de dosagem (12,3 ml) por 
componente (catalyst paste e base paste)

Manual

Panasil® binetics  
Putty Fast

Type 0, Putty 23 5:1, Cartucho  
de 380 ml

Sympress / Sympress II ou outro sistema 
automático de dosagem e de mistura

Misturador dinâmico, 
azul

Panasil® binetics  
Putty Soft

Type 0, Putty 23 5:1, Cartucho  
de 380 ml

Sympress / Sympress II ou outro sistema 
automático de dosagem e de mistura

Misturador dinâmico, 
azul

Panasil® tray  
Fast Heavy

Type 1,  
Heavy bodied

32 5:1, Cartucho  
de 380 ml

Sympress / Sympress II ou outro sistema 
automático de dosagem e de mistura

Misturador dinâmico, 
azul

Panasil® tray  
Fast Heavy

Type 1,  
Heavy bodied

34 1:1, Cartucho  
de 50 ml

Pistola de dosagem Applyfix 4  
DS-50 1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
azul, Ø 6,0 mm

Panasil® tray  
Soft Heavy

Type 1,  
Heavy bodied

32 5:1, Cartucho  
de 380 ml

Sympress / Sympress II ou outro sistema 
automático de dosagem e de mistura

Misturador dinâmico, 
azul

Panasil® tray  
Soft Heavy

Type 1,  
Heavy bodied

34 1:1, Cartucho  
de 50 ml

Pistola de dosagem Applyfix 4  
DS-50 1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
azul, Ø 6,0 mm

Panasil® tray  
Soft Heavy Fast

Type 1, 
Heavy bodied

34 1:1, Cartucho  
de 50 ml

Pistola de dosagem Applyfix 4  
DS-50 1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
azul, Ø 6,0 mm

Panasil® monophase 
Medium

Type 2, 
Medium bodied

35 5:1, Cartucho  
de 380 ml

Sympress / Sympress II ou outro sistema 
automático de dosagem e de mistura

Misturador dinâmico, 
azul

Panasil® monophase 
Medium

Type 2,  
Medium bodied

35 1:1, Cartucho  
de 50 ml

Pistola de dosagem Applyfix 4  
DS-50 1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
azul, Ø 6,0 mm
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Vista geral dos produtos

Nome do  
produto

ISO 4823 Consistência 
(aprox.) 
mm

Proporção de 
mistura e 
volume total  
por unidade

Técnica de mistura Elemento de mistura 
 

Panasil® initial 
contact Regular

Type 2,  
Medium bodied

37 1:1, Cartucho  
de 50 ml

Pistola de dosagem Applyfix 4  
DS-50 1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
azul, Ø 6,0 mm

Panasil® initial 
contact Light

Type 3,  
Light bodied

41 1:1, Cartucho  
de 50 ml

Pistola de dosagem Applyfix 4  
DS-50 1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
vermelha, Ø 4,0 mm

Panasil® initial 
contact Light Fast

Type 3,  
Light bodied

41 1:1, Cartucho  
de 50 ml

Pistola de dosagem Applyfix 4  
DS-50 1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
vermelha, Ø 4,0 mm

Panasil® initial 
contact X-Light

Type 3,  
Light bodied

44 1:1, Cartucho  
de 50 ml

Pistola de dosagem Applyfix 4  
DS-50 1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
vermelha, Ø 4,0 mm

Panasil® initial 
contact X-Light Fast

Type 3,  
Light bodied

44 1:1, Cartucho  
de 50 ml

Pistola de dosagem Applyfix 4  
DS-50 1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
vermelha, Ø 4,0 mm

Panasil® contact  
two in one Light

Type 3,  
Light bodied

38 1:1, Cartucho  
de 50 ml

Pistola de dosagem Applyfix 4  
DS-50 1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
azul, Ø 6,0 mm

Panasil® contact plus 
X-Light

Type 3,  
Light bodied

42 1:1, Cartucho  
de 50 ml

Pistola de dosagem Applyfix 4  
DS-50 1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
vermelha, Ø 4,0 mm
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Dados técnicos

Nome do  
produto

Propor-
ção de  
mistura

Tempo total  
de processa- 
mento à 
23°C / 74°F 
≤

Tempo total  
de processa- 
mento à  
35°C / 95°F 
≤

Tempo de 
permanência 
oral à 
35°C / 95°F 
≥

Fim de 
polimeri- 
zação*  
≥

Dureza 
(aprox.) 
Shore 

Alteração 
dimensio-
nal linear 
(máxima) %

Recupe-
ração após 
deformação 
(aprox.) %

Deformação 
sob pressão 
(aprox.) 
%

Panasil® Putty 1:1 2 minutos Não aplicável 2 minutos 4 minutos A 66 – 0,20 99,0 2,7 

Panasil® Putty 
Fast

1:1 1 minuto e  
30 segundos

Não aplicável 2 minutos 3 minutos 
30 segundos

A 66 – 0,20 99,0 2,7

Panasil® Putty 
Soft

1:1 2 minutos Não aplicável 2 minutos 4 minutos A 60 – 0,20 99,0 2,7 

Panasil® binetics  
Putty Fast

5:1 1 minuto e  
30 segundos

Não aplicável 2 minutos 
30 segundos

4 minutos A 63 – 0,20 99,5 2,5

Panasil® binetics  
Putty Soft

5:1 2 minutos Não aplicável 3 minutos 5 minutos A 56 – 0,20 99,5 3,5

Panasil® tray  
Fast Heavy

5:1 1 minuto 
20 segundos

Não aplicável 2 minutos 3 minutos 
20 segundos

A 62 – 0,20 99,7 2,5

Panasil® tray  
Fast Heavy

1:1 1 minuto Não aplicável 2 minutos 3 minutos A 62 – 0,20 99,5 3,0

Panasil® tray  
Soft Heavy

5:1 2 minutos Não aplicável 2 minutos 4 minutos A 55 – 0,20 99,7 3,0

Panasil® tray  
Soft Heavy

1:1 2 minutos Não aplicável 2 minutos 4 minutos A 55 – 0,20 99,5 3,0

Panasil® tray  
Soft Heavy Fast

1:1 1 minuto Não aplicável 2 minutos 3 minutos A 55 – 0,20 99,5 3,0

Panasil® monophase 
Medium

5:1 2 minutos 1 minuto 2 minutos 4 minutos A 60 – 0,20 99,7 3,5
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Dados técnicos

Nome do  
produto

Propor-
ção de  
mistura

Tempo total  
de processa- 
mento à 
23°C / 74°F 
≤

Tempo total  
de processa- 
mento à  
35°C / 95°F 
≤

Tempo de 
permanência 
oral à 
35°C / 95°F 
≥

Fim de 
polimeri- 
zação*  
≥

Dureza 
(aprox.) 
Shore 

Alteração 
dimensio-
nal linear 
(máxima) %

Recupe-
ração após 
deformação 
(aprox.) %

Deformação 
sob pressão 
(aprox.) 
%

Panasil® monophase 
Medium

1:1 2 minutos 1 minuto 2 minutos 4 minutos A 60 – 0,20 99,7 3,5

Panasil® initial 
contact Regular

1:1 1 minuto 
30 segundos

1 minuto 2 minutos 
30 segundos

4 minutos A 46 – 0,20 99,7 3,0

Panasil® initial 
contact Light

1:1 1 minuto 
30 segundos

1 minuto 2 minutos 
30 segundos

4 minutos A 46 – 0,20 99,3 3,5

Panasil® initial 
contact Light Fast

1:1 1 minuto 30 segundos 2 minutos 3 minutos A 46 – 0,20 99,3 3,5 

Panasil® initial 
contact X-Light

1:1 1 minuto 
30 segundos

1 minuto 2 minutos 
30 segundos

4 minutos A 46 – 0,20 99,3 3,5

Panasil® initial 
contact X-Light Fast

1:1 1 minuto 30 segundos 2 minutos 3 minutos A 46 – 0,20 99,3 3,5

Panasil® contact  
two in one Light

1:1 2 minutos 1 minuto 2 minutos A 46 – 0,20 99,7 3,5

Panasil® contact plus 
X-Light

1:1 2 minutos 1 minuto 2 minutos A 46 – 0,20 99,7 5,0

* Tempo total de presa (extração bucal) desde o início da mistura


