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POLIRESIN POLIJSTMATERIAAL 

Poliresin is een polijstmiddel met een neutreale geur dat speciaal ontwikkeld is voor het bewerken zoals polijsten van kunststof prothesen. 
De verwerking van Poliresin worst op dezelfde manier gedaan als de Puimsteen poeders. De Poliresin vezels polijst en schuurt de 
oppervlakte extreem glad en is door het langere gebruik 30 % efficienter dan puimsteen. Dankzij de structuur van de vezels worden de 
kunststof oppervlakten materiaalvriendelijk gepolijst en kost het minder tijd om de gewenste hoogglans te bereiken. 

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK - NL

Bij de Poliresin gebruiken wij dezelfde polijst techniek als met  Puimsteen poeder. 
Water kan worden gegoten in de polijst bak en vermengd worden met de Poliresin tot het tot een slurry is gevormd
Het moet mogelijk zijn om een handvol van het mengsel te nemen zonder dat deze door
de vingers glipt zodat er voldoende hechting van materiaal is aan de prothese die gepolijst wordt. 
Zorg ervoor dat de acryl oppervlaktes worden gepolijst met voldoende vochtige Poliresin om oververhitting te voorkomen 

Standaard borstels kunnen worden gebruikt voor het voorpolijsten. Doek en/of geitenhaar borstels zijn 
over het algemeen zeer geschikt voor het verminderen van oneffenheden in de oppervlakte en zorgt ook een zeer glad oppervlak. 
Hoogglans polijsten kan dan worden op de  gebruikelijke manier worden volbracht 

POLIRESIN POLISHING MATERIAL

Poliresin is a polishing agent with a neutral odor that has been specially developed for processing such as polishing acrylic dentures.
The processing of Poliresin slurry is used in the same way as the Pumice powders. The Poliresin fibers polish and sand the surface extremely 
smooth and is because of the longer use, 30% more efficient than pumice. Thanks to the structure of the fibers, the acrylic surfaces are 
polished in a material-friendly manner and it takes less time to achieve the desired high gloss.

2. INSTRUCTION FOR USE - ENG

The same polishing technique is used with Poliresin as with pumicepowder.  
Water is poured into the polishing trough and Poliresin added until a slurry is formed. It should be possible 
to take a handful of the mixturewithout it running through the fingers to ensure adequate adhesion to 
the denture to be polished. 

Ensure that the acrylic surfaces to be polished are always kept coatedwith moist Poliresin to avoid overheating. 

Standard brushes can be used for prepolishing. Cloth mops and goat’s hair brushes are generally adequate for reducing
uneven areas and also producing an extremely smooth surface. High-lustre polishing can then be completed in the usual way.


