
Polimento de acrílicos

Aplicação no polimento de:

 › Prótese total
 › Prótese parcial removível
 › Provisórios
 › Placas oclusais miorelaxantes
 › Placas estabilizadoras
 › Placas de contenção ortodôntica

jota kit 1877
DENTURE POLISH 

on the spot

 SWISS MADE



Fase 1: Alisamento
A finalidade destes polidores é a eliminação de 
rugosidades próprias do acrílico, após a utilização de 
instrumentos de carboneto de tungstênio. 
Através da sua aplicação obtém-se uma superfície 
lisa e apta para a fase seguinte.

Velocidade recomendada: 5.000-7.000 RPM
Pressão: suave

  SWISS MADE

Fase 2: Pré-polimento
Através destes polidores se conseguirá o primeiro 
brilho sobre a superfície, deixando a mesma apta 
para a fase seguinte. È importante manter a  
sequência exata das fases de polimento, sem saltar 
nenhuma pois assim, obtêm-se melhores resultados 
e uma maior durabilidade dos instrumentos.

Velocidade recomendada: 5.000-7.000 RPM
Pressão: suave

Polidores verdes de 
grão grosso

Polidores cinzentos de grão 
médio
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Fase 3: Polimento
Uma vez completadas as duas primeiras fases, 
utilizam-se estes polidores com os quais se obtém 
uma superfície totalmente suave e com brilho. De 
destacar, que estes polidores se utilizam a seco e 
que não mancham o material. No caso de se trabal-
har em prótese, aplica-se ainda nesta fase a escova 
vermelha 1170, a qual exerce uma excelente função 
no polimento de espaços interproximais.

Velocidade recomendada: 5.000-7.000 RPM
Pressão: suave

Fase 4: Brilho final
Uma vez que já se obteve o primeiro brilho na fase 
anterior, pode-se agora utilizar a felpa especial 1164 
em combinação com a emulsão 1550; o resultado é 
um brilho potenciado e uma textura totalmente lisa.
Aplica-se uma gota de emulsão sobre o material e 
espalha-se uniformemente. Esta emulsão, além ofe-
recer um excelente rendimento, garante ainda excel-
entes resultados de polimento, não é gordurosa e pos-
sui um aroma muito agradável.

Velocidade recomendada: 10’000 RPM

Polidores amarelos de grão  
fino

Felpa especial 1164 +  
emulsão 1550
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   5‘000 rpm9574G.HP.055

   5‘000 rpm9572G.HP.100

   5‘000 rpm9574M.HP.055

   5‘000 rpm9572M.HP.100

   5‘000 rpm9574F.HP.055

   5‘000 rpm9572F.HP.100

 10‘000 rpm1164.HP.250

 10‘000 rpm1170.HP.190

1550

Prático sistema para o polimento de todo o tipo de 
superfícies em resina acrílica, de forma cômoda, 
rápida e limpa.

Este Kit consta de uma sequência breve, composta 
por polidores, escovas e felpas especiais para todo  
o tipo de polímeros de auto e fotopolimerização.  
Recomendamos ainda a utilização em conjunto com  
a emulsão especial de alto brilho *.

Este Kit é indispensável tanto na clínica como no 
laboratório dentário, uma vez que graças as prop-
riedades dos seus instrumentos, se evita o uso de 
materiais como: tira de lixa, pedra pomes, branco de 
Espanha, tira francesa, etc.

  Representante JOTA
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JOTA AG Rotary Instruments
Hirschensprungstrasse 2, 9464 Rüthi, Switzerland
Phone +41 (0)71 767 79 99, Fax +41 (0)71 767 79 97
info@jota.ch, www.jota.ch  SWISS MADE

* Emulsão não incluída no Kit


