
1.ölçü A tipi Putty Silikondur. Eflatun renkli, ISO 4823 
‘e göre tip 0 silikondur Hidrofilikliği mükemmeldir. 
Yağsız, satenimsi pürüzsüz bir ortam sağlar ve 
karıştırması oldukça kolaydır. Snap- Set (Ani sertleşme) 
teknolojisine sahiptir.

DELIKIT PUTTY

aSnap-set teknolojisi
aÇalışma süresi: 1’30”
aToplam ağızda kalma süresi: 3’ 00”
aSıkıştırma esnasında gerilim (en az-en fazla): 3~5%
aGeri dönüş elastikiyeti: >99.8%
aBoyutsal kararlılık: <-0.2%
aShoreA sertliği: 68±2

PAKET İÇERİĞİ: 380 ml baz + 300 ml katalizör + 2 
kaşık

40 € 
+ 

KDV

Hızlı - I. ölçü Inlay, onlay tek kron için uygundur ve hızlı 
sertleşme sağlar. ISO 4823 ‘e göre TİP 0 silikondur. Açık 
yeşil Renk. Hidrofilikliği mükemmeldir.

DELIKIT PUTTY FAST

aYüksek deformasyon mukavemeti
aSnap-Set(ani sertleşme) teknolojisi
aToplam Ağızda Kalma Süresi: 2 dk 30 sn
aSıkıştırma esnasında gerilim: (en az-en fazla) 3~5%
aÇalışma süresi: 1 dk 30 sn
aGeri Dönüş Elastikiyeti: >99.8%
aBoyutsal stabilite: <-0.2%
aShoreA sertliği: 72

PAKET İÇERİĞİ: 380 ml baz + 300 ml katalizör + 2 
kaşık

40 € 
+ 

KDV

DELIKIT LIGHT BODY EXTRA

Çok akıcı kıvamlı vinilpolisiloksan II. ölçü 
malzemesidir. Sarı renkli. ISO 4823 ‘e göre 
TİP 3 silikondur. Hidrofilikliği mükemmeldir.

PAKET İÇERİĞİ: 2x50 ml baz + katalizor + 
12 karıştırma ucu

aSnap-set (Ani sertleşme) teknolojisine sahiptir.
aToplam ağızda kalma süresi: 4 dakika
aSıkıştırma esnasında gerilim: 3~5%
aÇalışma süresi: 1 dakika 30 saniye
aShoreA sertliği: 45±2

DELIKIT LIGHT BODY 

Akıcı kıvamlı vinilpolisiloksan II. ölçü 
malzemesidir. Yeşil renkli, ISO 4823 ‘e göre 
tip 3 silikondur. Hidrofilikliği mükemmeldir.

PAKET İÇERİĞİ:: 2x50 ml baz + katalizor + 
12 karıştırma ucu

aSnap-set (Ani sertleşme) teknolojisine sahiptir.
aToplam ağızda kalma süresi: 4 dakika
aSıkıştırma esnasında gerilim: 3~5%
aÇalışma süresi: 1 dakika 30 saniye
aShoreA sertliği: 48±2

DELIBITE

Kapanış silikonudur. Pozisyon alma 
esnasında kaymaz ve pozisyon kontrolü 
sağlar. Snap-set teknolojisine sahiptir. 
Gökyüzü mavisi renklidir, kolay işleme 
imkanı sunar ve kabarcıksızdır.

PAKET İÇERİĞİ:: 2x50 ml baz + katalizor + 
12 karıştırma ucu

aToplam ağızda kalma süresi: 50 saniye
aSıkıştırma esnasında gerilim: 3~5%
aGeri dönüş elastikiyeti: >99.8%
aShoreA sertliği: 93
aHız: 50 saniye süreklilik
aSıkıştırma yapmaz ve esnemez
aÇalışma süresi: 20 saniye

DELIKIT LIGHT BODY  FAST

Hızlı - II.ölçü Hızlı donan polivinilsiloksan 
II. ölçü malzemesidir Inlay, onlay, tek 
kron gibi küçük vakalar için uygundur. 
Sertleşme sırasında ve sonrasında toksik 
maddeler açığa çıkarmaz. ISO 4823 ‘e göre 
TİP 3 silikondur. Sarı renklidir, hidrofilikliği 
mükemmeldir. 

PAKET İÇERİĞİ: 2x50 ml baz + katalizor + 
12 karıştırma ucu

aToplam ağızda kalma süresi: 2’ 30”
aSıkıştırma esnasında gerilim: 3~5%
aGeri dönüş elastikiyeti: >99.8%
aSnap set teknolojisi
aÇalışma süresi: 1’15”

22 € 
+ 

KDV

ITH-HAP-1-05 1. Ölçü 50 lik / paket 15 € + KDV

ITH-HAP-1-14 2. Ölçü 50 lik / paket 15 € + KDV

KARIŞTIRMA UÇLARIDISPANSER SİLİKON TABANCASI

50 ml kartuşlar silikon malzemeleri ile kullanılma amaçlıdır.

35 € 
+ 

KDV

22 € 
+ 

KDV

22 € 
+ 

KDV

22 € 
+ 

KDV

ölçü malzemesi
SNAPS-SET TEKNOLOJİSİ 
MÜKEMMEL HİDROFİLİKLİK...
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