
Optymalną adhezję pomiędzy porcelaną i kompozytem jaki i pomiędzy metalem i kom-
pozytem można uzyskać poprzez połączenie chemiczne. Połączenie tego typu pomiędzy 
ceramikami skaleniowymi; tlenkowymi lub na bazie metalu (mowa tu o wkładach, 
nakładach, koronach i licówkach) a kompozytem można uzyskać stosując SILAN 
Hoffmann’s.
Silan firmy Hoffmann to dwa komponenty, które poprzez połączenie ich bezpośrednio 
przed użyciem gwarantują maksymalną adhezję pomiędzy konstrukcją ceramiczną lub 
metalową a kompozytem.

Dalsze informacje:
Od ponad 20 lat Silan firmy Hoffmann zdaje egzamin w zastosowaniach klinicznych 
(Roulet 1989, Theiss 2009). 
W przypadku chęci zapoznania się Państwa z literaturą na ten temat, zapytania prosimy 
kierować na adres E-Mail: bibliothek@hoffmann-dental.com

 

Zastosowanie:
• Dla wzmocnienia siły łączenia adhezyjnego ceramik skaleniowych, tlenkowych lub  
   metalowych z materiałami łączącymi: kompozytami, kompomerami, ormocerami.
• Jako łącznik pomiędzy ceramikami a kompozytem w przypadku napraw uzupełnień  
   protetycznych bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta.

Produktwissen kompakt

Silan

Zalety Silanu Hoffmann’s w porównaniu z 
innymi silanami dostępnymi na rynku:
• Maksymalna siła działania dzięki systemowi dwóch składników.  
   Przed każdym użyciem komponenty są na nowo ze sobą      
   łączone, co optymalizuje ich działanie.
• Dłuższy czas przydatności do użycia dzięki systemowi dwóch  
   komponentów, nawet po otwarciu opakowań.
• Wyjątkowo korzystna cena w stosunku do wydajności produktu.
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Zasada działania:
Wytrawianie powierzchni ceramicznych za pomocą kwasu pozwala na uzyskanie 
połączenia powierzchni uzupełnień ceramicznych z kompozytem poprzez mikroretencję. 
Silanizacja ceramik Silanem Hoffmann’s pozwala optymalnie przygotować powierzchnię 
korony lub nakładu na to połączenie. Silan Hoffmann’s umożliwia i ułatwia pokrycie całej 
powierzchni konstrukcji kompozytem, ułatwiając jego dotarcie do każdego jej zakamar-
ka.

Praktyczne zastosowanie:
Silan firmy Hoffmann składa się z dwóch komponentów. Przed każdym użyciem pro-
duktu, ma miejsce wymieszanie jego dwóch składników A i B w proporcji 1 : 1. Dzięki 
bezpośredniemu połączeniu przed zastosowaniem, efekt działania Silanu Hoffmann’s 
jest nieporównywalnie silniejszy. Za pomocą pędzelka należy nałożyć cieńką warstwę 
połączonego płynu na powierzchnię konstrukcji. Po ok. 30 sekundach należy usunąć 
jego nadmiar, a konstrukcję pozostawić do wyschnięcia (można użyć do tego strumienia 
ciepłego powietrza lub specjanego urządzenia). Po wyschnięciu konstrukcja jest gotowa 
do zamocowania.

Skład chemiczny:
Komponent A: kwas octowy w roztworze etanolu
Komponent B: 3-Methacryloxypropyl-trimethoxysilan w roztworze etanolu

Wielkość opakowania:   Nr zamówienia:
Komponent A i B – każdy po 5 ml  82101

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR
Od 1892 produkujemy w Berlinie produkty medyczne dla dentystów i techników denty-
stycznych. Nasze cementy oparte na bazie cynkowo-fosforanowej, wynalezione ponad 
sto lat temu przez doktora chemii Otto Hoffmanna znajdują nieprzerwanie uznanie i zau-
fanie lekarzy i specjalistów na całym świecie. Nasza produkcja opiera się w dalszym 
ciągu na pracy ręcznej, ostrożnie łączonej z nowoczesnymi metodami, dopasowanymi do 
oczekiwań naszych klientów. O jak najwyższą jakość oferowanych przez nas produktów, 
jak i ich komponentów dbają nieprzerwanie pracownicy naszego laboratorium. 
Nasze produkty znajdą Państwo w ofercie większych dystrybutorów produktów stomato-
logicznych w Polsce. Nasi pracownicy chętnie pomogą znaleźć Państwu najbliższego dys-
trybutora. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 0049 30 85 10 273 (od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9:00 – 17:00) lub maleta@hoffmann-dental.com
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