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DDcamWAX 
  

 

  
Caracteristicile materialului 
 

Compoziție [wt.%]  

Ceară sintetică   

  
 
Specificații fizice:  
 

Culoare  Gri 

Miros  Fără miros 

Punct de topire  100-130 0C 

Punct de ardere  Nu este cazul 

Densitate  0,97 g/cm3 

Solubilitate în apă  insolubil 

 

 

Explicarea simbolurilor 
 

  
    Producător Consultați instrucțiunile 
  
 

  
Codul lotului Nr. articol  

 

  
Depozitați în mediu uscat Evitați acțiunea directă a 
soarelui 
 
 

 

 
Instrucțiuni de utilizare 
 

1. Informații generale 
Discurile de ceară DD camWAX pot fi frezate cu orice sistem de frezare, cu respectarea recomandărilor în ceea ce privește frezele ce vor fi 
utilizate pentru prelucrare și frezare. Asigurați-vă că respectați instrucțiunile date de producătorul sistemului de frezare.  
   

2. Depozitare 
Protejați materialul de razele soarelui. Protejați de umezeală. 
 

3. Aria de aplicare  
DD cam WAX nu este indicat pentru utilizare în cavitatea bucală. Materialul poate fi utilizat pentru fabricarea de machete pentru coroane și 
punți. Aceste machete se vor folosi ulterior în procesul de turnare, de ex. pentru fabricarea de restaurări dentare. Ceara arde fără urme sau 
reziduuri.  

 

4. Finisarea 
Machetele frezate se separă de disc folosind freze extradure din carbid-tungsten cu tăietură încrucișată indicate pentru ceară sau cu discuri 
corespunzătoare.  
 
4.1 Fixarea canalelor de turnare 
Regulile referitoare la atașarea canalelor de turnare depind de aliajul sau ceramica presată utilizate. Puteți găsi informații detaliate despre 
aliaje, respectiv ceramica presată, în instrucțiunile de utilizare ale producătorilor. 
 
4.2 Ambalarea 
Folosiți un liner ceramic în cuveta de ambalare. Mixați masa de ambalat sub vacuum și ambalați în modul obișnuit. Urmați întotdeauna 
instrucțiunile de utilizare ale masei de ambalare, precum și a aliajului sau ceramicii presabile utilizate. 
 

5. Debarasarea 
DD cam WAX sunt discuri din ceară sintetică. Reziduurile pot fi refolosite pentru modelare convențională. Resturile pot fi de asemenea 
aruncate în gunoiul menajer. DD cam WAX este un material insolubil în apă, inert și nu prezintă niciun risc pentru pânza freatică.  
 


