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Низька в'язкість, однокомпонентний лак на основі (мета)акрилату для 
лакування складних вушних вкладишів на основі (мета) акрилату 
(наприклад  luxaprint® 3D shell)

Процесс обробки:
1. Використовуйте захисні рукавиці та захисні окуляри при використанні luxaprint®

shellac. Обробка повинна бути виконана у відповідності до системи всмоктування.
2. Затвердіння компонентів.
3. Очистіть компоненти ізоприназолом (макс. 2 хв.).
4. Висушіть компоненти стисненим повітрям

(поверхня повинна бути очищена від залишків спиртуl).
5. Обробіть лаком компоненти: за допомогою кисті (Рис. 1) або шляхом занурення (Рис. 2).

Струшуючи, видаліть залишки лаку (увага: надягати захисні окуляри).

6. Затвердіння лаку під UVA світлом: блоки принаймні з двома UVA люмінісцентними 
лампами (тип PL-S 9W/10 UVA 350-400 nm λmax=370 nm) підходять для процесу 
затвердіння. Затвердіння 4 хв. Пролакований вушний вкладиш повинен постійно 
повертатися у блоці під час затвердіняя якщо блок працює тільки з двома лампами.

Важливі рекомендації:
Будь ласка дотримуйтесь інструкцій з використання та з заходів безпеки.
Використовуйте засоби індивідульного захисту під час обробки. Виконуйте роботи 
відповідно до системи всмоктування.
Відразу після використання запечатати контейнер.
Час затвердіння від аппаратури, яку ви використовуєте та геометрії компоненті, а також іх 
розташування під час процессу.
Важливо що лак не липне після затвердіння. Біологічна сумісність гарантується тільки при 
повній полімеризациї. Повинно бути забеспечене правильне функціонування пристрію.
luxaprint® shellac повинен зберігатися у прохолодному місці (2°C - 25°C), сухому та 
захіщеному від світла. Завжди тримайте контейнер щільно закритим.
Уникайте контактів зі шкірою та очима. У разі випадкового контакту, промити адекватною 
проточною водою, проконсультуйтесь з лікарем, якщо це необхідно.
Злегка блакитний відтінок матеріалу забезпечує захист від пожовтіння і більше не буде 
видимий після лакування вушного вкладиша.

Вказівки з техніки безпеки
Застосовується тільки підготовленими фахівцями.

DETAX не несе відповідальності за будь які наслідки, заподіяні в результаті 
неправильного застосування зліпочного матеріалу.

Застосування:
 Лакування всіх складних 
вушних вкладишів на основі 
(мета) акрилату

Технічна 
специфікація:

Колір:
 безбарвний
Обробка: 
  при 23 °C ± 2 °C  
Зберігання:

Протипоказання:
Інгредієнти luxaprint® 
shellac можуть призвести 
до алергічних реакцій у 
деяких людей. У таких 
випадках слід утриматись від 
подальшого використання 
продукту.

Інформація для 
замовлення:
luxaprint® shellac 100 мл 
алюмінієва бутилка 

03594
300 мл алюмінієва бутилка 
03595

luxaprint® 3D shell UV 
1,000 г бутилка
прозора 03514

Розово-прозорий 03598
блакиткний 03591
червоний 03601
бежевий 03513

luxaprint® 3D shell VIS 
1,000 г бутилка
бежевий 03518

UA Інструкція
Інструкція з 

використання
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