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reBlanX® 
Gebruiksaanwijzing 

 

Toepassingsgebied 

Vulmateriaal voor CAD/CAM-blanks voor splints en prothesebasis 

Producteigenschappen 

 Universele toepassing, kan als vulmateriaal voor alle PMMA-blanks worden gebruikt 

 Zeer eenvoudige verwerking en optimaal chipgedrag bij het frezen 

 Optimale mucosale tolerantie dankzij het lage gehalte aan restmonomeer 

 Minimale krimp, geen interne spanning dankzij gecontroleerde polymerisatie 

 Homogeen oppervlak, zeer lage plaquegevoeligheid 

 Katalysatorsysteem zonder tertiaire amines zorgt voor absolute kleurstabiliteit 

 Eenvoudig te polijsten 

 Cadmiumvrij 

 Geteste en gecertificeerde biocompatibiliteit 

Veiligheidsvoorschriften 

Alleen voor verwerking zoals bedoeld in het tandtechnisch laboratorium. 

Contact van de patiënt met niet-uitgehard materiaal is gecontra-indiceerd. 

Het product bevat polymeriseerbare monomeren die huidsensibilisatie kunnen veroorzaken bij gevoelige patiënten. 

In het geval van een bekende allergie voor een of meer componenten van het product mag deze niet gebruikt worden. 
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Bedoeld gebruik: 

Kunststof vulmateriaal voor blanks, zelfhardend, 2-componenten kunststofsysteem op basis van methylmethacrylaat in 

poeder- en vloeibare vorm. 

Classificatie volgens DIN EN ISO 20795-1 Type 2 Groep 1 en volgens 93/42/EEG klasse IIa. 

Speciale instructies 

   

Om ervoor te zorgen dat alleen het 
opnieuw gevulde materiaal wordt 
gefreesd wordt aangeraden om de 
caviteit te vergroten.. 

..of om twee caviteiten samen te 
voegen. 

Voorkom frezen in het frame. 

 

Korte beschrijving 

Mengverhouding: 
10g poeder met 5-6g vloeistof 
 
Verwerkingstijden: 
Zwelfase: ca. 30 s 
Gietfase: ca. 2-3 min 
Uithardingsfase voor polymerisatie: ca. 5-7 min 
 
Polymerisatie: 
De polymerisatie vindt plaats onder een druk van 2-3 bar 
en een watertemperatuur van 55° C gedurende ongeveer 
30 minuten. 

Kleuren: 
De polymeer is verkrijgbaar in transparant. Gekleurde 
monomeren zijn verkrijgbaar in roze, rood, petrol, 
magenta, lichtblauw, neonrood en neonoranje. 

Verpakkingseenheden: 
Poeder: 100g, 1000g, 5000g, 10kg 
Vloeistof: 80ml, 500ml, 5000ml 

 

Vanwege het ontbreken van normatieve eisen wordt de classificatie volgens de productnormen voor 
prothesekunststoffen, DIN en ISO 20795-1 type 2 klasse1 en volgens MPRL 63/42/EEG bijlage IX, klasse IIa voor 
uitneembare en vaste dentale voorzieningen uitgevoerd. 

Gebruiksaanwijzing 

Mengverhouding 10:5 tot 10:6 

De aanbevolen mengverhouding voor de giettechniek is 10g poeder met 5,5g vloeistof. De poeder en vloeistof kunnen vrij 

worden gemixt, maar de fysieke materiaaleigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd als de componenten worden 

afgewogen. 

 

Voorbereiding  

Voor de foliemethode 

Plaats de blank op een inerte (niet op de kunststof of hitte reagerende) folie of plaat onder druk of met een beetje 

petroleumgel (bijvoorbeeld Vaseline) zodat de vloeistof niet lekt tijdens de verwerking. 

Voor de dupliceermethode 

Maak een mal van een volledige blank met siliconen of dupliceergel die meerdere malen gebruikt kan worden om de blanks 

in te doen bij het vullen. 
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Verwerking 

Doe de vloeistof in een mengbeker en strooi er snel de overeenkomstige hoeveelheid poeder in. Voeg zoveel poeder toe als 

nodig is om de vloeistof in de beker volledig te binden. Meng dan grondig voor ca. 30 seconden met een brede spatel. Zorg 

ervoor dat er geen luchtbellen zijn. Laat vervolgens 30 seconden rusten en roer nog een keer kort zachtjes door waarna het 

deeg ongeveer 2 – 3 minuten gietbaar is. 

 

Polymerisatie 

Laat tenslotte de opnieuw gevulde blank polymeriseren in een drukpan bij een druk van  2 bar en een watertemperatuur 

van 55° C gedurende 30 minuten. 

 

Nabewerking 

Bewaar de blank in water totdat deze wordt gebruikt. Een opslagperiode van 24 uur in water wordt in principe aanbevolen 

om een verdere verlaging van het restmonomeergehalte (1,9% volgens DIN EN ISO 20795-1) te verkrijgen en zo mogelijke 

irritatie te voorkomen. 

 

Instructiekaart 

 

 
 
Breng een dunne laag vaseline aan op de onderkant van de 
blank 

 
 
Plaats de blank met de vaselinelaag op de folie 

 
 
Giet het materiaal in de opening, eventueel met een lichte 
overmaat van 0,5 mm 
 
Als het deeg al een beetje stug geworden is, is het mogelijk 
om enkele blanks op elkaar te stapelen  

 
 

Na 5 – 7 minuten is het deeg stevig genoeg om in 
de drukpan geplaatst te worden  

( 2 bar, 55° C 30 min.) 
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Aanbevelingen voor frezen 

Voor de garantie van het AcrylX-materiaal (in dit geval dus alleen het nieuw gevulde materiaal) dient u ervoor te zorgen dat 

alleen het nieuwe materiaal gefreesd wordt en geen PMMA van de blank die als frame dient. 

 

Opslag en veiligheidsmaatregelen 

Gebruik het materiaal niet na de vervaldatum. Bewaren bij temperaturen van maximaal 25° C. Bescherm tegen zonlicht. 

Sluit de verpakkingen onmiddellijk na gebruik. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. 

Niet roken. Inhoud / verpakking afvoeren volgens plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften. 

 

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie 

van de luchtwegen veroorzaken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende 

handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met 

veel water en zeep wassen. 

 

Technische gegevens 

 

Buigeigenschappen volgens ISO 20795-1 Standaardeisen reBlanX® 

Buigsterkte in MPa 
Buigmodulus in MPa 
Maximale factor van stressintensiteit in MPa 
Totaal breukwerk in J/m² 

min. 60 
min 1500 
niet verplicht 
niet verplicht 

73 
2400 
> 1,5 
> 290 

 

Verdere eigenschappen volgens ISO 20795-1 Standaardeisen reBlanX® 

Wateropname in μg / mm³ 
Oplosbaarheid in μg / mm³ 
Residueel monomeergehalte in % (bijvulmonster na 24 uur opslag) 

max. 32 
max. 8,0 
max. 4,5 

21 
2,4 

 1 

 

Verdere vereisten reBlanX® 

DIN EN ISO 20795-1 Vereisten voor plasticiteit bij het vullen 
DIN EN ISO 20795-1 Vereisten voor de oppervlaktekwaliteit en dimensionale stabiliteit 
DIN EN ISO 20795-1 Vereisten voor kleur en kleurechtheid 
DIN EN ISO 20795-1 Vereisten voor translucentie en poriënvrijheid 
DIN EN ISO 20795-1 Vereisten voor hechtsterkte met kunststof tanden 
DIN EN ISO 10993 Biologische compatibiliteitsvereisten 

niet verplicht 
voldoet 
voldoet 
voldoet 
voldoet 
voldoet 

 

 

 


