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BISCO OPAQUER 
Resin-Based Metal Opaquer   

                               

 

 
Allmänt 

Bisco OPAQUER* är en specialkomponerad, resinbaserad opaker, som används för att maskera mörka 
metallytor (icke-ädla, halvädla och ädla) på olika dentala ersättningar. Även om det är nödvändigt att 
maskera exponerad metall av estetiska skäl, är det inte att lätt blockera den mörka metallskiftningen utan att 
starkt påverka den slutliga färgen på det efterföljande restaurativa materialet (komposit eller porslin). Detta 
kräver en delikat balansgång mellan opacititet, färgton och färgljushet, vilket Bisco OPAQUER åstadkommer. 
 
OPAQUER är en dualhärdande två-komponentsopaker. Genom att blanda lika delar Catalyst och Base erhålls 

en homogen färg. För att underlätta applicering och förhindra att OPAQUER flyter ut, kan den blandade 
opakern också initialt ljushärdas, utan att den kemiska härdningen påverkas.  
 
Användningsområde 

• Opaquer för metallmaskering 
 

Varningar: 
• Undvik stänk i ögonen. Om stänk av OPAQUER kommer i ögonen, spola med rikligt med vatten   

           och uppsök medicinskt omhändertagande. 
 

Observanda:  
• Korskontaminering: Produkten kan innehålla delar som är avsedda för en-gångsanvändning. Släng använda 

  eller kontaminerade komponenter. Rengör, desinficera eller återanvänd inte. 
 
Försiktighetsåtgärder: 

• OPAQUER är ett dualhärdande material. Använd OPAQUER omgående så snart det lagts upp i en  
   blandningskopp eller skydda från omgivande ljus. 
• Undvik saliv-, blod eller vattenkontaminering under reparatur.              
• Undvik hudkontakt; opolymeriserade (met)akrylatresin kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga individer.    
   I händelse av kontakt, tvätta huden med tvål och vatten. 
• Se märkningen av enskilda komponenter för specifika utgångsdatum. 
• Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. 
• Säkerhetsdatablad finns på www.Bisco.com 

 
 

Teknisk information 
 

Vid rumstemperatur (20C /68F- 25C /77F) 

 
Arbetstid:          Minimum 30 sekunder 
Härdningstid:     Maximum 2 minuter, 45 sekunder 
 
Arbets- och härdningstider kan variera beroende på förvaringssätt, temperatur, fuktighet etc.  
     

Bruksanvisning 
 
 Reparation av MK-ersättningar 
 

 

1. Avgränsa arbetsfältet som ska repareras. 
 

2. Avlägsna glasyr och kantskär porslinet runt området som ska repareras (45) 
 
3. Applicera Bisco:s BARRIER GEL* för att skydda angränsande exponerad gingival vävnad och på 

porslin som inte som ska etsas. 

 

4. Avlägsna korken på PORCELAIN ETCHANT*- sprutan, montera en sprutspets så att den sitter 
säkert och kontrollera flödet före intraoral applikation. Applicera PORCELAIN ETCHANT (9.5% HF) 
på den torra porslinsytan i 90 sekunder. Håll etsområdet under uppsikt under hela etsförfarandet. 
Sug bort den applicerade gelen, spola därefter med rikligt med vatten och torka med luftbläster. 
Den etsade ytan ska se matt och frostig ut. (Om porslinet har en vitt/kritaktigt utseende, gnugga 
med en fuktad mikroborste på porslinet för att ta bort salter och debris som uppkommit p g a 

etsningen, spola och torka). OBS: Porslin kan sandblästras eller beslipas med en grov diamant som 
ett alternativ till etsning med fluorvätesyra.  

 
Anm Hultén & Co: Vid användning av Porcelain Etchant 4% HF är etstiden 4-5min.  

 



 
 

5. Applicera ett skikt silan (PORCEALIN PRIMER* eller BIS-SILANE*) på ersättningens etsade ytor. Låt 
verka i 30 sekunder. Torka med luftbläster.  

 
6. Applicera ett skikt Z-PRIME Plus på exponerad metall (zirkonia/aluminiumoxid) och torka in med 

luftbläster i 3-5 sekunder.  
 

7. Skaka Opaquer Base- och Catalystflaskorna väl före dispensering. Lägg upp en droppe vardera av 

bas och katalysator på ett blandningsblock eller i en blandningskopp och blanda med en pensel. 
Applicera ett tunt skikt med Opaquer på metallytan och låt självhärda eller ljushärda i 5 sekunder 
om Opaquern flyter ut. När Opaquern härdats, finns ett syreinhiberat ytskikt. Detta är normalt.  

 
8. Applicera ett tunt skikt med PORCEALIN BONDING RESIN* på reparationsstället (Anm Hultén & Co: 

ljushärda 20 sek för att förhindra att pigment blandas med efterföljande komposit).  
 

9. Färdigställ reparationen med komposit, finishera och putsa.  
 

 
 
 

Redaktionella anmärkningar Hultén & Co   

 

• Maskering av metallpelare vid framställning av indirekt krona; sandblästra pelaren med AlOx 30-50 
mikron (alt rugga upp ytan med grov diamant). Applicera ett skikt Z-PRIME Plus eller All-Bond 
Universal*. Torka med luftbläster i 3-5 sek. Blanda opaker och applicera tunt. Ljushärda 5 sekunder. 
Torka bort syreinhiberat skikt med alkoholindränkt tork. Fortskrid med avtryck. Vid 
provisorieframställning tillse att provisorisk material inte polymeriserar mot opakerytan genom att 

isolera denna. Inför cementering, rengör pelaren genom att sandblästra ytan med AlOx 30-50 
mikron. Fortskrid med adhesiv cementering. 

 
• Vid reparatur av guld-akrylatfasader avlägsna gammalt, löst akrylat, sandblästra metallfasadytan 

med AlOx 30-50 mikron (alt rugga upp ytan med grov diamant). Applicera ett skikt Z-PRIME Plus 
eller All-Bond Universal. Torka med luftbläster i 3-5 sek. Blanda opaker och applicera tunt. 
Ljushärda 5 sekunder. Applicera ett tunt skikt med PORCEALIN BONDING RESIN*, ljushärda detta 
för att förhindra att pigment blandas med efterföljande komposit. Bygg upp med komposit, finishera 
och putsa.   

 

    
* OPAQUER, BARRIER GEL, PORCELAIN ETCHANT, PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN BONDING RESIN tillverkas av BISCO, Inc, 
   ALL-BOND UNIVERSAL, BIS-SILANE, Z-PRIME är ett varumärke som tillhör BISCO, Inc. 

 
 
 
 
 
FÖRVARING 
Förvara vid rumstemperatur (22 C). Se enskilda komponenter för specifika utgångsdatum. 

 
VARNING 
Undvik hud- och ögonkontakt. 
 
GARANTIER 
Bisco Inc. bekräftar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc. åtar sig inte 

skadeståndsskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av 
användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att bedöma 
lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig därigenom all risk och 
ansvarsskyldighet. 

 
 
 
 
 
 

BISCO INC.                   HULTÉN & Co Dental CE ADMINISTRATOR 

1100 W. Irving Park Rd  Sandegårdsgatan 5 Bisico France 
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