
Instruções de uso Português

TempoLokNE é um cimento de mistura automática com base em óxido de zinco 
e isento de eugenol que é indicado para a fixação provisória de coroas, pontes, 
inlays e onlays e de todos os tipos de provisórios.

Indicação 
Fixação temporária de coroas e pontes provisórias e permanentes, inlays e onlays. 

Gestão do tempo
Tempo de trabalhabilidade à 
temperatura ambiente

cerca de 1:00 minuto

Tempo de endurecimento na boca 4:00 - 5:00 minutos

TempoLok™NE
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Sistema de aplicação 
TempoLokNE-Smartmix: ver Smartmix-System 

Smartmix-System

1.  Rodar a tampa (4) do cartucho 90º ao contrário dos ponteiros do relógio e 
deitá-la fora.

2.  Aplicar novo Smartmix-Tip. Verifique se as reentrâncias na seringa 
correspondem às do tip.
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90ϒ

3.  Fixe o tip rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.
4.  O material é misturado dentro da cânula durante a saída e pode ser aplicado 

diretamente.
Deixar a cânula usada no cartucho como fecho até ao uso seguinte!

Uso recomendado
1.  Aplique TempoLokNE ao restauro temporário seco.
2.  O mais tardar 60 segundos após o início da mistura fixe o provisório com uma 

leve pressão no dente preparado e seco.
3.  Os excessos de cimento deixam-se remover facilmente com uma sonda depois 

do endurecimento. Tirar os excessos interdentários cuidadosamente com fio 
dental. Devido à sua cor clara o material distinguese bem da substância dentá-
ria.

Efeitos secundários
Até ao momento não há conhecimento de efeitos secundários sistêmicos. Mas, 
de qualquer forma, não deverá usar o material se tiver conhecimento de uma 
alergia a um dos componentes ou, num caso raro, de uma alergia de contato.

Composição
Pasta catalisadora: Resinas naturais, ácidos gordos, aditivos
Pasta base: Óxido de zinco, parafina, aditivos



Armazenamento
Guardar somente à temperatura ambiente (18 - 25 ºC)! 
Não usar depois da expiração do prazo de validade.

Classificação
ISO 3107:1988 (devido à mistura automática verifica-se uma redução do tempo 
de endurecimento em relação à norma).

Formas comercializadas

Recarga
TempoLokNE-Smartmix
2 seringas duplas de Smartmix
de 11 g de pasta
20 Smartmix-Tips REF 213127

Acessórios
50 Smartmix-Tips Short REF 212040

Guardar fora do alcance das crianças! Somente para uso odontológico!


