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Platinum ons huismerk kenmerkt zich door 
hoogwaardige producten voor een huismerkprijs

Platinum huismerk
van Dental Tecno Benelux bv

Platinum  adhesief

Platinum lichtuithardende platen

Platinum modelleerwasPlatinum waswallen

Platinum orange print

Platinum adhesief generatie II Platinum 
dupliceergel

Platinum dupliceergel 
blauw extra harde en 

herbruikbare dupliceergel 
t.b.v. inbedmassa en 

kunststof.

Platinum lichtuithardende platen verkrijgbaar in rose en transparant. 

Platinum lichtuithardende platen zijn eenvoudig  
te modelleren en zijn geschikt voor:
• individuele lepels (voor de betande en gedeeltelijk betande kaak)  
• functie lepels (voor de onbetande kaak)  
• als basis voor stiften  
• als basis voor beetmodellen en registratiehulp 

• Kwalitatief zeer hoogwaardig 
elastische wax. 

• Hoge rand- en breekstabiliteit 
evenals extreem lage  
thermische contractie.

• Het kan heel gemakkelijk  
gemodelleerd en gesneden  
worden  

• Platen zijn 1,25 mm dik

Platinum 
waswallen zijn 
verkrijgbaar in 
rose(hard) en 
rood (medium 
hard). Ze zitten 
per 100 st in 
een doos

PLATINUM siliconen adhesief zorgt 
voor een goede adhesie tussen de extra 
uithardende of condensatie uithardende 
siliconen en de individuele lepelplaten.

Universeel adhesief te  
gebruiken bij zowel additievinyl 

als condensatiesiliconen en  
bij alle soorten afdruklepels

Alginaat

Mixing time: 35 sec
Working time: 1min20sec
Setting time: 1min30sec

Opmerkingen:
Deze afdruk is tot 6 dagen  
na afdrukken uit te gieten, 
mits goed bewaard

Kenmerken:
Smaak; sinaasappel fruit
Dust free 
Lood en cadmium vrij
Kleur; oranje
Goede consistentie

Platinum putty
Platinum putty
• Perfecte compatibiliteit met koude en warme 

uithardende kunststoffen.
• Hoge warmtebestendigheid zonder vervorming
• Hoge precisie in detaillering.
• Wit/blauw
• Verkrijgbaar in 2x2,5 kg

• Zelfde kenmerken als Platinum putty
• Snellere verwerking
• Rose/blauw
• Verkrijgbaar in 2x5 kg

Platinum putty fast

PLATINUM SOFT reLINE

Platinum 
soft reline

Platinum soft 
reline primer 

PLATINUM SOFT RELINE is een lange termijn, zacht uitlijn materiaal 
gebaseerd op additioneel uithardende vinyl siliconen in zelf-
mengende veiligheidspatronen. PLATINUM SOFT RELINE is geschikt 
voor de toepassing op alle synthetische materialen gebaseerd 
op polymethylmethacrylaat en voor een snelle en gemakkelijke 
fabricatie van permanente zachte uitlijningen, zowel voor directe (in 
de stoel) als indirecte (in het laboratorium) toepassingen.

PLATINUM SOFT RELINE geeft verlichting in drukgebieden in 
de boven- en onderkaak. Het brengt een dam aan in geval van 
bindingsproblemen en met `flabby ridges`; het boven- en ondergebit 
wordt steviger vastgezet door versterkte binding. Scherpgerande 
alveolar processen worden elastisch bedekt.

PLATINUM SOFT RELINE is ook geschikt voor het bedekken van 
implantaten en als overdentures gedurende het genezingsproces.

Afdrukbenodigdheden
Platinum mengpistool waarop 
de Platinum mengtips passen.  
De kleur die het dopje op de cartridge 
heeft , is het advies voor de kleur van 
de mengtip. De Platinum mengtips zijn 
verkrijgbaar in de kleuren groen, rose, 
geel en blauw.

De Platinum mengdoppen zijn geschikt 
voor alle merken mengmachines. 

Platinum 
mengtips

Platinum
mengdoppen

Platinum 
mengpistool
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Platinum Mono Perfect Platinum afdruk cartridges

Platinum heavy body

Platinum Mono Perfect soft

Platinum mono perfect is een sterk hydrofiel Een-Fase afdrukmateriaal voor kronen, bruggen, 
inlays,  gedeeltelijke of complete protheses en gebitsreparaties. Het kan ook gebruikt worden 
als afdrukmateriaal voor relining, functionele afdrukken en afdrukken voor prothetische 
restauraties.

Platinum mono perfect is een medium visceus, thixotroop en hydrofiel precisie afdrukmateriaal 
gebaseerd op extra hardende vinyl siliconen.  De mengverhouding is 5 volumes basis op 1 
volume activator. Het materiaal heeft sterk hydrofiele eigenschappen en is bruikbaar op vochtige 
oppervlaktes. Hierdoor verbetert het de precisie afdruk en geeft dit een exacte kopie van de 
subgingivale gebieden.

Platinum mono perfect wordt geleverd in 390 ml MAXIMIX-patronen. De patronen zijn geschikt voor 
alle commercieel beschikbare mixmachines. 

 Kleur: magento
 Verwerkingstijd: 1:30 minuten (verwerkingstijd bij 23°C of 74°F)
 Intra orale tijd: 2 minuten
 Eindshore: 65

Platinum Heavy body  is een sterk hydrofiel visceus basis afdrukmateriaal, dat bestaat uit extra 
hardende vinyl siliconen. De mengverhouding is 5 volumes basis op 1 volume activator. Samen  
met Platinum Double quick light cartridge is dit de ideale basis voor de twee fasen (een staps) 
afdruktechniek.
 
Platinum Heavy body  wordt geleverd in 390 ml cardrigde. De patronen zijn geschikt voor alle 
commercieel beschikbare mix machines. 

Platinum Heavy body bezit sterke hydrofiele eigenschappen en is geschikt op vochtige oppervlakken. 
Hierdoor verbetert het de precisie afdruk en geeft dit een exacte kopie van de subgingivale gebieden.

 Kleur: groen
 Verwerkingstijd: 2 minuten (verwerkingstijd bij 23°C of 74°F)
 Intra orale tijd: 3 minuten

Platinum mono perfect soft is een sterk hydrofiel Een-Fase afdrukmateriaal voor kronen, bruggen, 
inlays,  gedeeltelijke of complete protheses en gebitsreparaties. Het kan ook gebruikt worden als 
afdrukmateriaal voor relining, functionele afdrukken en afdrukken voor prothetische restauraties.

Platinum mono perfect soft is een medium visceus, thixotroop en hydrofiel precisie afdrukmateriaal 
gebaseerd op extra hardende vinyl siliconen.  De mengverhouding is 5 volumes basis op 1 
volume activator. Het materiaal heeft sterk hydrofiele eigenschappen en is bruikbaar op vochtige 
oppervlaktes. Hierdoor verbetert het de precisie afdruk en geeft dit een exacte kopie van de 
subgingivale gebieden.

Platinum mono perfect soft wordt geleverd in 390 ml MAXIMIX-patronen. De patronen zijn geschikt 
voor alle commercieel beschikbare mixmachines. 

 Kleur: paars
 Verwerkingstijd: 1:30 minuten (verwerkingstijd bij 23°C of 74°F)
 Intra orale tijd: 2 minuten
 Eindshore: 60

Kleur

Geel

Intra-orale tijd

2 min

Kleur

Rose

Intra-orale tijd

± 1 min

Toepassing

Sterk hydrofiel correctieafdrukmateriaal voor de  
(twee fasen) dubbele afdruktechniek 

Platinum double quick en X-quick light  is een sterk 
hydrofiel correctie afdrukmateriaal voor de (twee fasen) 
dubbele afdruktechniek in combinatie met alle Platinum 
afdrukmaterialen.

Platinum light quick

Platinum light X-quick

Kleur

Blauw

Intra-orale tijd

2 min

Kleur

Groen

Intra-orale tijd

± 1 min

Toepassing

Super hydrofiele hoog visceus basis afdrukmateriaal

Platinum double heavy quick en x-quick  een super 
hydrofiel, hoog visceus basis afdrukmateriaal dat 
bestaat uit extra
hardende vinyl siliconen. 

Platinum double heavy quick en x-quick kan in 
combinatie met het super hydrofiele correctie 
afdrukmateriaal, Platinum double quick light of X-quick, 
dienen als de ideale basis voor de twee fasen dubbele 
afdruktechniek.

Platinum heavy quick

Platinum heavy X-quick

Kleur

Okergeel

Intra-orale tijd

2 min

Kleur

Wijnrood

Intra-orale tijd

± 1 min

Toepassing

Platinum double medium quick en X-quick is zeer 
veelzijdig. Het kan gebruikt worden:

• als een hydrofiel materiaal voor de (een-staps) 
Twee-Fase afdruktechniek.

• als correctiemateriaal in de (tweestaps) putty/was 
techniek. 

• Als een één fase afdrukmateriaal voor kronen, 
bruggen, inlays, gedeeltelijke of complete protheses 
en gebitsreparaties. 

• Het kan ook gebruikt worden als afdrukmateriaal 
voor relining, functionele afdrukken en afdrukken 
voor prothetische restauraties.

Platinum medium quick

Platinum medium X-quick

Kleur

Rose

Intra-orale tijd

45 sec.

Toepassing

Platinum bite is een extreem hard en snel bindend beetafdruk 
materiaal voor een snelle en nauwkeurige beetafdruk. Door 
de levering in patronen kan Platinum bite direct en zonder 
luchtbelletjes op de tand aangebracht worden. Het beetafdruk 
materiaal is gebaseerd op toegevoegde doorweven vinylsiliconen.

Platinum bite kan gebruikt worden voor centrische occlusies. Het 
kan ook gebruikt worden als sleutelmateriaal, bv. voor intraorale 
stift-afdrukken. Tenslotte kan het gebruikt worden voor de 
beetvorktechniek. Door zijn extreem hoge uiteindelijke hardheid 
kan Platinum bite goed gefreesd worden.

Dankzij zijn thixotropische eigenschappen stroomt Platinum 
bite niet in interdentale ruimten. Hierdoor kan Platinum bite zeer 
gemakkelijk gebruikt worden.

Platinum Bite

Kleur

Paars

Intra-orale tijd

± 3 min

Toepassing

Spuitbaar afdruk materiaal voor implantaten in een edentate kaak
Platinum implanto 80  is een speciaal ontwikkelt automix 
afdrukmateriaal voor de implantologie met een zeer hoge shore 
A hardheid met een stugge viscositeit op basis van additie vinyl 
siliconen.
Platinum implanto 80 heeft zeer hydrofiele eigenschappen en is 
bruikbaar op vochtige oppervlaktes.

Platinum implanto 80

Kleur

Rood

Intra-orale tijd

2 min

Toepassing

Platinum mono active is een zeer hydrofiel en snel uithardend 
één-fase afdrukmateriaal voor gedeeltelijke of volledige 
afdrukken, voor kronen, bruggen, inlays, deel- en totaalprothesen. 
Verder dient het als afdrukmateriaal voor onderlaagafdrukken, 
functionele afdrukken, afdrukken voor prothesereparaties en voor 
de koper-ring-techniek.

Platinum Mono active

Kleur

Wit

Intra-orale tijd

1,5 min

Toepassing

Platinum fit check  is het meest geschikte materiaal voor 
het opsporen van afwijkingen in de pasvorm van prothesen. 
Handelingen kunnen snel, gemakkelijk en netjes worden 
uitgevoerd. Voor het controleren van de pasvorm van:

Kronen: randen approximale en occlusale vlakken

Gegotenkappen: pasvorm kap

Inlays: randen,approximale vlakken

Prothesen: mucosale vlakken

Platinum fit check


