
Polijstset
Voor een duurzaam resultaat van 
uw keramische restauraties
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Polijsten

Afmetingen (mm): 14 x 1,6

Het gebruik van EVE keramisch gebonden steentjes 
en diamant geÏmpregneerde polijstrubbers.

Om tot een optimaal eindresultaat te komen van een geplaatste restauratie is het gebruik van keramisch gebonden steen-
tjes (voor minder warmteontwikkeling tijdens het inslijpen) en specifiek op het materiaal afgestemde met diamant 
geÏmpregneerde polijstrubbers onontbeerlijk. Om aan deze eis tegemoet te komen hebben wij verschillende vormen 
keramisch gebonden steentjes, zowel grof als fijn, voor het inslijpen van alle soorten keramische materialen en twee ver-
schillende sets polijstrubbers voor zowel zirconiumoxide als lithiumdisilicaat (e.Max®) en opbakporselein in ons producten 
assortiment opgenomen.

Voor optimaal resultaat de aanbevolen toerentallen aanhouden.

Diasynt® plus
 • Inslijpen porselein (Zirkonium,    

lithiumdisilicaat, opbakporselein)
 • Keramisch gebonden steentjes 
 • Abrasief
 • Minimale warmteontwikkeling
 • Geschikt voor toepassing zonder 

waterkoeling

Diapro Twist voor lithiumdisilicaat 
en opbakporselein

 • Voor Lithiumdisilicaat en opbak-
porselein. 

 • Met diamantpartikels voor de  
hoogste effectiviteit.

 • Na het polijsten het zelfde effect als 
na afglanzen.

 • Voor het polijsten na het inslijpen 
met DIASYNT® PLUS

Diacera Twist voor zirconiumoxide
 • Voor het polijsten van monolitische 

zirconiumoxide restautaties  
 • Hoge concentratie diamant- 

partikels voor optimale efficiëntie.
 • Geen afglanzen in de oven nodig. 
 • Voor het polijsten na het inslijpen 

met DIASYNT® PLUS

Bestelnummer boortjes.: 8179 8083 8079 8181 8183 8081

Afmetingen (mm): 3 x 7,5 4 x 10 11,5 x 3 3 x 7,5 4 x 10 11,5 x 3

Bestelnummer complete set: RA S547

 

Grof
Medium

8.000 – 12.000 min-1

max. 25.000 min-1

Polijsten

Afmetingen (mm): 14 x 1,6

 

Medium

7.000 – 10.000 min-1

max. 20.000 min-1

 

Medium

7.000 – 10.000 min-1

max. 20.000 min-1

Glanzen

Afmetingen (mm): 14 x 1,6

 

Fijn

7.000 – 10.000 min-1

max. 20.000 min-1

Glanzen

Afmetingen (mm): 7784

 

Fijn

7.000 – 10.000 min-1

max. 20.000 min-1

* Set bestaat uit: 3x polijstborstel en 3x glansborstel

* Set bestaat uit: 3x polijstborstel en 3x glansborstel

Bestelnummer complete set*: RA 323

Bestelnummer complete set*: RA 363

Trees for All


