
'Unmounted wheels' zijn ook verkrijgbaar.

ZirGloss 
Polijstpasta voor zirkoniumdioxide, 
lithiumdisilicaat en keramiek
Bestelnr. N0002

Hoogwaardige polijstpasta voor 
tijdbesparend polijsten van zirkoniumdioxide, 

lithiumdisilicaat en keramiek

Bestelinformatie

Vorm Bullet Knife Cup Minipoint KN7 WH6

Coarse
HP   3 st. 0640 0641 0642 0643

WA  3 st. 0658 0662 0663 0661

De restauratie is met 
Dura-Green DIA en 
ZiLMaster Coarse  
voorbereid voor   
hoogglans polijsten.

ZirGloss-polijstpasta   
is vast, spat niet bij het 
opnemen met het  
borsteltje en is heel  
zuinig in het gebruik.

Zelfs de kleinste  
anatomische details op 
het kauwvlak kunnen heel 
gericht en goed worden 
gepolijst met een borsteltje 
van bizon- of geitenhaar.

Een perfect polijstresultaat: 
alle contouren en vlakken 
zijn mooi gepolijst en 
binnen enkele seconden 
perfect op hoogglans.
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Vorm  CY5 FL3 IC5 KN7 RD2 RD3 TC2 TC4 WH6
HP  3 st. 0158 0162 0159 0161 0155

HP  2 st. 0156 0154 0157

CA  3 st. 0163 0164 0165

FG 3 st. 0168 0167

Dura-Green DIA

ZiLMaster



De Coarse-polijstinstrumenten van het ZiLMaster 3-staps-
polijstsysteem bestaan voor meer dan 70 procent uit 
industriediamant met korrelgrootte 150 µm. 

De samenstelling van deze polijstrubbers is ideaal voor 
duurzaam voorpolijsten of afwerken van al geslepen 
regio's waar nog kleine correcties nodig zijn.

Een slecht gepolijst oppervlak van zirkoniumdioxide 
bevordert niet alleen de afzetting van plaque, maar kan ook 
niet-fysiologische occlusale slijtage aan de natuurlijke 
antagonisten veroorzaken. Daarom is een kwalitatief 
hoogwaardig gepolijst oppervlak zo belangrijk. Het zorgt 
er bij monolithische, metaalvrije restauraties voor dat deze 
er heel lang mooi uit blijven zien, hun functie goed en nauw- 
 keurig kunnen uitoefenen en voor de patiënt comfortabel 
aanvoelen.

Met de beproefde Dura-Green DIA-diamantslijpsteentjes, 
de ZiLMaster Coarse-polijstrubbers en de nieuwe 
ZirGloss-polijstpasta lukt dat nu in drie stappen. Bij dit 
systeem is goed nagedacht over het stap-voor-stap 
vergroten van de fijnheidsgraad van de drie producten van 
grof naar fijn. Het resultaat? Perfect verzegelde oppervlakken 
in een mum van tijd en zo goed als afgeglansd.

Met de hoogwaardige polijstpasta ZirGloss kunt u met 
name monolithische, volledig keramische restauraties van 
zirkonium dioxide en lithiumdisilicaat in luttele seconden 
polijsten. De pasta bestaat uit een basispasta met diamanten 
aluminiumoxidedeeltjes van op elkaar afgestemde korrel-
groottes.

Afhankelijk van de aandrukkracht van het geiten- of bizon-
haren borsteltje en de temperatuurontwikkeling geeft de 
pasta deze slijpdeeltjes gericht vrij tijdens het polijsten met 
het handstuk. Het resultaat: een dicht, hoogglanzend 
oppervlak met alle contouren waardoor een glansbrand 
praktisch overbodig is.

In drie stappen naar het   
perfecte oppervlak

Dankzij de fijne diamantstructuur van de Dura-Green DIA-
slijpelementen kunt u de buitencontouren of het kauwvlak 
gericht en weefselbesparend corrigeren na het weg-
polijsten van vroege contacten, zonder risico op chipping 
of microfracturen. 

Het fijne slijpvlak vormt de ideale basis voor de volgende 
stap in de polijstprocedure. De hoge randstabiliteit en lange 
levensduur maken het werken met Dura-Green DIA ook 
economisch rendabel.

De geringe werkdruk en de trillingsarme loop zorgen ervoor 
dat de gebruiker comfortabel kan slijpen. 

Kleine correcties,  
uitdunnen van randen en 
inslijpen van contactpunten 
met ZiLMaster Coarse.

Ideaal voor zirkoniumdioxide en  
lithiumdisilicaat

Brengt monolithische restauraties snel  
op hoogglans

Vaste consistentie, spat niet bij het opnemen

Zuinig in het gebruik: weinig pasta nodig 
voor een optimaal resultaat

Maakt glansbrand praktisch overbodig

H I G H L I G H TS

 Vormgeven en corrigeren met Dura-Green DIA1 

 Voorpolijsten en afwerken met ZiLMaster Coarse

 Volmaakt op hoogglans met ZirGlossNIEUW!
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