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PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A Pasta de Polimento Diamantada AF do BRASIL é universal, para uso de dentistas ou protéticos. Oferece excelente resultado 
no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores. Solúvel em água, e por 
isto proporciona facilidade na lubrificação do processo de polimento e na remoção da pasta no final do tratamento. É um produto 
uniforme, de alta dureza, boa resistência e por apresentar viscosidade ideal para trabalho do profissional.

2. APRESENTAÇÃO
 � Em seringa de polipropileno contendo 2g, 2,5g, 3g, 4g, 5g ou 10g.
 � Em embalagens unitárias ou contendo 2 unid; 3 unid; 5 unid; ou 10 unid.

3. COMPOSIÇÃO
Carbômero, Glicerina Vegetal Bidestilada, Hidróxido de Sódio e Água Deionizada.

4. INDICAÇÃO DE USO
Indicada para ser utilizada em conjunto com discos de feltro ou discos aveludados, o que potencializa sua ação no polimento e 
acabamento em superfícies de materiais restauradores em geral.

5. AÇÃO DO PRODUTO
O produto oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais 
restauradores.

6. CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO
 � Manter o produto em sua embalagem sempre fechada; 
 � Proteger da incidência da luz solar direta.

 ARMAZENAREM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO
Prepare a região a ser polida deixando-a lisa e no formato final desejado. Se necessário, utilize discos de lixa ou pasta de granulação 
média para acabamento prévio ao polimento. Esta etapa é de fundamental importância, pois a obtenção de brilho tem forte 
dependência da condição inicial da superfície. Deposite uma pequena quantidade de pasta sobre um disco de feltro ou diretamente 
sobre a superfície da peça e proceda o polimento. Repita os procedimentos, se necessário, até obter o efeito desejado.
Notas:
1. Utilize baixa rotação e movimentos intermitentes com baixa pressão de aplicação do feltro sobre o dente. Desta forma previne-se 

o aquecimento da superfície. 
2. Utilize sempre feltros novos para executar um polimento. A contaminação de feltros com abrasivos de outras pastas pode 

comprometer o sucesso do polimento.

8. CONTRA INDICAÇÕES
Não utilizar em pacientes com qualquer sensibilidade aos componentes deste produto.

9. ADVERTÊNCIAS
Utilize rotação baixa, exercendo pouca pressão sobre os discos de feltro, com toques intermitentes e em movimentos circulares, 
evitando-se assim o aquecimento excessivo da superfície dental.

10. CUIDADOS ESPECIAIS
Durante a aplicação do produto é recomendada a utilização de óculos de segurança pelo profissional

11. MANIPULAÇÃO
Ambiente asséptico

12. INTERAÇÕES
Não há.


