The Best Alginates
in the World

Perfectie in kracht,
controle en balans

Proven by f act s , st ated by dentist s

Cavex CA37

CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

De absolute gouden standaard
Een stevig alginaat verkrijgbaar in Fast en Normal Set. Dagelijks
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worden er wereldwijd, tienduizenden afdrukken gemaakt met dit
allround alginaat, dat tevens uitermate geschikt is voor prothese

Het helpen van tandheelkundige

werk en de stug alginaat techniek.

professionals en patiënten kan alleen
als je in oplossingen denkt.

Cavex ColorChange

Bij Cavex denken we daarom niet

9 dagen dimensioneel stabiel

alleen in losse producten maar in

Dit Fast Set alginaat heeft een functioneel kleur omslagsysteem,
is zeer elastisch, scheurbestendig en met een detailweergave

9

hoogwaardige systemen die u een

van maar liefst 25 μm. Dankzij een ongekende balans heeft dit
unieke, moderne alginaat een dimensionele stabiliteit van maar

totaal oplossing bieden. Uiteraard

liefst 9 dagen.

voldoen deze systemen aan de hoogste
eisen op het gebied van kwaliteit en
betrouwbaarheid. Wij zijn er dan ook
trots op dat onze producten iedere dag

Cavex Impressional

weer, door duizenden professionals

Fantastisch elastisch
Door een sterke combinatie van zeer hoge elasticiteit, drukvastheid

wereldwijd, worden gebruikt.

en detailweergave (25 μm) is Cavex Impressional zeer geschikt
voor het werken rond metalen frames en/of sterke ondersnij
dingen. Dit alginaat is verkrijgbaar als Fast Set en Normal Set.

Cavex Orthotrace
Ontwikkeld naar de behoefte van de orthodontist
Dankzij een extra fast setting, een stevige consistentie loopt

Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
The Netherlands

dit alginaat niet achter in de mond waardoor een kokhalsreflex
en rood fruit nodigt de patiënt uit om toe te happen.

T +31 (0)23 530 77 00
F +31 (0)23 535 64 82
dental@cavex.nl
www.cavex.nl
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voorkomen wordt. De prettige geur/kleur combinatie van fuchsia

CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

www.cavex.nl

The best alginate in the world

Het Cavex Alginaat Systeem
Cavex heeft een uitgebalanceerd systeem voor het maken van
de perfecte afdruk, voor het reinigen van de gebruikte gereed-

ADA criterium

• Minimaal twee keer

Als beste getest

afdrukmaterialen met een smetteloze en wereldwijde reputatie.
Dagelijks profiteren tienduizenden dentale professionals van de

ongekende hoge afdrukkwaliteit en veiligheid.

Cavex Cream Alginate

onovertroffen kwaliteit en voordelen van het Cavex alginaat systeem.

uit te gieten

• Geen rework

vereenvoudigt niet alleen het afdrukproces maar zorgt voor een

Maar waarom zijn Cavex alginaten nou precies zo goed dat zij de
concurrentie zo ver achter zich laten? Afdrukmaterialen, en in het
bijzonder alginaat, zijn de ruggengraat van Cavex en met deze

De nieuwste telg in de Cavex alginaat

2018

familie is Cavex Cream Alginate.

TOP AWARD

Dit moderne alginaat laat zich zeer

ether afdrukken. Doodt bacteriën, virussen en schimmels

eenvoudig mengen tot een prachtige,

in slechts 3 minuten. 100% veilig voor alle afdruk opper

Dankzij de ongeëvenaarde nauwkeurigheid

•

In dit proces zijn Cavex alginaten al lang de criteria ontstegen die door

van maar liefst 5 μm in combinatie met de

instanties als ISO/ADA zijn vastgesteld en wordt een eigen standaard
gezet, weergegeven in de Cavex alginaat symboliek.

Cavex alginaten prestaties en specificaties

Cavex
Impressional

Cavex
ColorChange

Cavex
Orthotrace

Cavex Cream
Alginate

Inhoud

500g.

500g.

500g.

500g.

500g.

Aantal afdrukken

ca. 35

ca. 38

ca. 38

ca. 35

ca. 35

Consistentie

stevig

zeer elastisch

elastisch

stevig

elastisch

2 dagen

2 dagen

9 dagen

2 dagen

2 dagen

50μm

25 μm

25 μm

50 μm

5 µm

1,20

Kleur

roze

blauw

licht roze

fuchsia

paars

1,00

Kleuromslag

nee

nee

ja

nee

nee

peppermint

spearmint

peppermint

red fruit

bubbelgum

Setting types

NS & FS

NS & FS

FS

Extra FS

NS & FS

Houdbaarheid

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

NS

FS

Mengtijd in sec.

30

30

30

30

30

Uithardingstijd in
mond in sec.

90

60

90

60

210

150

210

150

kwaliteit

Totale uithardingstijd
in sec.

NS

FS

30

30

20

60

60

90

60

150

130

210

140

Concurenten

Cavex alginaat

Cavex Impressional

Cavex Cream alginate

Cavex Orthotrace

Cavex CA37

Kromopan

Lascod

Dust Free

Hydrogum

Zhermack

0,40

Blueprint

0,60

GC Aroma Fine

0,80

Cavex ColorChange

bedienen.

0,00
FS

Cavex Alginate Container

1,40

0,20

NS

Voorkomt vervorming van de afdruk. Geadviseerd bij

Vocht en luchtdichte alginaatcontainer. Met 1 hand te

Dentsply

Geur

Verbetert de retentie tussen alginaat en afdruklepel.

scanbaar.

1,60

Jeltrade

Detail weergave

Cavex Alginate Adhesive

dit moderne alginaat ook

Superieure treksterkte

N/mm

Dimensionele stabiliteit

te benaderen. Uiteraard is

meervoudig uitgieten van de alginaatafdruk.

Cavex CA37

Dentsply

voor de patiënt

perfecte afdrukken

voor metalen lepels. Frisse citroengeur.

siliconenkwaliteit serieus

• Minimaal belastend

• Zeer hoge stabiliteit
• Vijf jaar lang

Cavex GreenClean

Cavex Cream Alginate de

uitgehard

• Hoogste grondstof

TA I L R E P

biologisch afbreekbaar. Werkt snel en is onschadelijk

• In korte tijd volledig

doorontwikkeld

DE

Efficiënte alginaat en gipsreiniger. pHneutraal en 100%

verwerkingstijd

• Tot perfectie

5µm

vlakten.

als hoge scheursterkte, snapsetting en 5 jaar

• Voorspelbare

5 jaar houdbaar

DUCTION
RO

“standaard” Cavex alginaat karakteristieken
houdbaarheid, begint

Snap-set

Desinfecteersysteem voor alginaat, siliconen en poly

WINNER

gladde en crèmige substantie.

corecompetentie streeft Cavex dan ook naar absolute perfectie.

Cavex ImpreSafe

DUC ION •
T

minimaal 2,5 x ISO/

60 jaar research en ervaring hebben geresulteerd in superieure alginaat

RO

• Scheurbestendigheid

schappen en desinfectie van de afdrukken. Dit complete systeem

DETAIL REP

Scheurbestendig
en sterk

Cavex Waterdoseerflacon
Eenvoudig te doseren. Altijd water op kamertemperatuur,
waardoor de settingtijd voorspelbaar is.

Cavex mengnap en spatel
Flexibele nap en rigide mengspatel. De ideale combinatie
voor een homogene pasta.

