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HARVARD CEMENT 
normalnie twardniejący PL 
Cement cynkowo-fosforanowy         
 
Instrukcja stosowania dla dentysty 
 
Sklad: 
1 g proszku zawiera: tlenek cynku 860 mg, tlenek magnezu 86 mg; 
1 g plynu zawiera: kwas ortofosforowy 560 mg 
Wskazania: 
Cementowanie koron, mostów i wkladów (inleye), prace ortodontyczne, jako podklad, wylewkowy, 
wypelnien tymczasowych. 
Dozowanie: 
Konsystencja do cementowania: 
1,5 g proszku : 1,0 g plynu 
Konsystencja na podklad: 
2,1 g proszku : 1,0 g plynu 
Dozowanie i warunki w jakich sprawdzany jest cement na zgodnosc z norma DIN EN ISO 9917: 
Wskazane ilosci nalezy wymieszac w temperaturze 23 ± 1°C przy wzglednej wilgotnosci powietrza 
50 ± 10%. 
Wskazówki dotyczace zarabiania: 
Do mieszania zaleca sie uzycie czystej i suchej plytki szklanej o temperaturze ok. 20°C oraz lopatki 
nie powodujacej przebarwien. 
Mieszanie: 
Aby w trakcie mieszania uzyskac jednorodna konsystence nalezy podzielic dozowana ilosc proszku na 
4 odrebne porcje (1/2 1/4 1/8 1/8). Rozpoczynajac od malej porcji proszku zmieszac proszek 
gladzacym w przeciagu 90 sekund z odmierzona objetoscia plynu. Wlasciwa konsystencja do wylewek 
zustaje osiagnieta, gdy przy podniesieniu lopatki powstajacy wierzchoaek wygina sie w haczyk i nie 
zapada sie w pozostalej masie cementu.Wlasciwa konsystencja do mocowania zosteje osiegnieta, 
gdy przy podniesieniu lopatki powstajecy wierzcholek zapada sie powolimw pozostalej masie 
cementu. Resztki proszku oraz zanieczyszczony plyn nale-y usunac. 
Czas mieszania: 90 sekund 
Czas zarabiania liczac od poczatku mieszania (w temperaturze 23 °C): 
Dla cementowania: 3 minuty 
Dla podkladu: 2 minuty 
Czas twardnienia liczac od zakonczenia mieszania: 
5 00 – 8 00 minuty 
Uwagi: 
- Bezposrednie zastosowanie na zebine w sasiedztwie miazgi oraz na obna-ona miazge jest 
wskazane. 
- Mo-e wystapic podra-nienie miazgi. 
- Cement nale-y nakcadac na suche powierzchnie zeba. Nale-y zapewnic jego wiazanie bez dostepu 
wilgoci. 
- Plyn zawiera kwas ortofosforowy i dziala -raco. W razie przypadkowego kontaktu z oczami 
natychmiast przeplukac du-a iloscia wody. 
- Pojemniki nale-y szczelnie zamknac natychmiast po pobraniu odpowiedniej ilosci materialu. 
Dostepne kolory: 
1 (bialawy), 2 (bialawo-niebieski), 3 (bialawo--ólty), 4 (jasno-ólty), 
5 (-ólty), 8 (perlowo-szary), 12 (brazowy), 15 (ró-owy). 
Wielkosci opakowan: 
Proszek : 100 g i 35 g 
Plyn: 40 ml i 15 ml 
HARVARD CEMENT normalnie twardniejacy: 
- Nie u-ywac po uplywie daty wa-nosci. 
- Temperatura przechowywania: 2–28°C. 
- Odpowiada nastepujacej specyfikacji: DIN EN ISO 9917. 


