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Instruções Passo a Passo 

Acessórios 
§ 1 colher medidora para pó 
§ 1 frasco medidor de água graduado em 3 níveis 

 
Medida 
Para cada medida de pó (1 colher), utilizar 1/3 da medida de água. 
 
Preparo 

§ Sempre com auxílio dos medidores, medir a quantidade de água e de Jeltrate Plus necessários à moldagem, 
certificando-se de que não existam espaços vazios na colher no momento da dosagem do pó. 

§ Espatular a mistura por aproximadamente 1 minuto até que fique homogênea. 
§ Colocar a mistura na moldeira e, logo em seguida, inserir a moldeira na cavidade bucal, comprimindo-a 

levemente. 
§ Fazer as correções musculares e manter a moldeira firme durante 1 minuto. 
§ Após tomar presa, remover a impressão da boca e enxaguá-la em água corrente 

 

Tempo de 
manipulação 

Tempo para 
colocar a mistura 

na moldeira 

Tempo da 
moldeira 
na boca 

Tempo total 
de presa 

45 segundos 15 segundos 1 minuto 2 minutos 
 
Para melhores resultados, vazar o modelo de gesso imediatamente. Se o molde for conservado em um umidificador, 
será possível vazar o gesso até 96h após a moldagem. Jamais armazenar o molde em água. 
 
Cuidados de Conservação 

Conservar ao abrigo de calor e umidade.


