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MATERIAL DE CIMENTAÇÃO TEMPORÁRIA à BASE  
DE COMPÓSITO E DE POLIMERIZAÇÃO DUAL

Visível durante  
a remoção de  

excessos do  
material

Invisível debaixo 
da restauração 
temporária 



Com Bifix Temp o resultado estético perfeito já é alcançado 

quando a cimentação de restaurações temporárias é realizada. 

A cor universal translúcida e próxima ao dente se adapta per-

feitamente aos provisórios de grande estética e aos provisórios 

muito finos e transparentes, não sendo refletido através deles 

e, portanto, aumentando a aparência natural da restauração. 

Além do mais, também é extremamente fácil de usar.

Indicação

Fixação provisória de restaurações temporárias

Vantagens

• Espessura de película de menos de 5 μm – a precisão de  

 ajuste não é afetada

• Polimerização dual – tempo de presa flexível pelo uso de  

 aparelhos de fotopolimerização

• Remoção de excesso de material simples – pode ser   

 removido dos provisórios através de uma rápida e breve  

 fotopolimerização

• Com a comprovada e aprovada seringa QuickMix, as  

 aplicações são automáticas e sem erros na mistura

• Ponteiras de mistura curtas com mínimo desperdício de  

 material

BIfIx® TEMP

Bifix® Temp
 

fÁCIL DE USAR E COM ESTÉTICA MARCANTE COMBINADOS EM UM ÚNICO PRODUTO

Apresentação

REF 1055 Seringa QuickMix de 5 ml universal, acessórios

REF 2188 Pontas misturadoras tipo 9, caixa com 50 un.

Influência do material de cimentação no Structur 3
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Resultados de pesquisa entre dentistas que testaram o material

Materiais de cimentação temporária opacos podem ter um 

efeito importante na estética de restaurações provisórias que 

estão sendo utilizadas. Particularmente na região anterior, 

este é um fator altamente indesejável.

Materiais de  
cimentação opacos

Bifix Temp
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