
DIAMOND AcI and AcIIy 
Pasty pro závěrečnou úpravu a předleštění 
 
Pouze k odbornému použití 
 
Pozorně si přečtěte informace o použití tohoto přípravku před jeho použitím. Ponechte 
si je dokud nebude přípravek zcela spotřebován nebo již nebude dále při ošetřování 
použit. 
 
Popis 
Leštící pasty Daimond ACI a  ACII kombinují ve svém složení lubrikační vlastnosti 
Carbowaxu a abraziva, která mají u pasty ACI střední zrnitost a u pasty ACII jemnou zrnitost. 
Pats ACI je určena pro broušení a leštění v povrchové etapě a ACII pasta je určena pro 
předleštění před hlavním jemný leštěním pastami pro speciální použití (Diamond Excel a 
Diamond R), podle daného materiálu. Paty jsou vyrobeny bez toxických příměsí, rozpustné ve 
vodě, vybrané pro snadnou lubrikaci při leštění (minimum tepla vznikajícího při práci) a 
umožňující jejich snadné odstranění po ukončení leštění. Pasty mají střední viskozitu a 
nepodléhají zahřátí (neroztavují se teplem) 
 
Druhy a provedení 
Balení obsahující  1 stříkačku s Diamond ACI pasty se 4 g a 1 stříkačku s Diamond ACII 
pasty se 4 g. 
 
Základní složení 
Kysličník hlinitý,Carbowax, zahušťovadlo, mátová esence a voda. 
 
Indikace 
Pasty Diamond ACI a ACII jsou určeny pro broušení a předleštění kompozitů a jiných 
zubních výplní. 
 
Bezpečnostní opatření a kontraindikace 

• Používejte nízké otáčky s přerušovaným pohybem a nízkým tlakem plsti na zub. To 
zabraňuje nadbytečnému zahřívání povrchu. 

• Vždy použijte novou plsť pro leštění. Použití stejného plstěného disku s abrazivem 
nebo jinými pastami může ohrozit výsledek leštění. 

 
Návod k použití 

1. Pro přípravu leštěného povrchu použijte středně zrnitou pastu (ACI) a pomocí 
plstěného disku plochu zabrušte do hladka. Tato etapa musí být provedena důkladně 
neboť na ní závisí výsledný efekt s vysokým leskem. 

2. Použijte pastu ACII pro pokračování v leštícím procesu, naneste malé množství pasty 
na plstěný disk a na povrch zubu. 

3. Opakujte proceduru 1 a/nebo 2 dokud nedosáhnete žádaného efektu. Potom dokončete 
leštění pomocí leštících past Diamond Excel nebo Diamond R. 

 
Uchovávání a skladování 
Uchování přípravku je umožněno dobrým těsněním balení. Skladujte přípravek při teplotě 5-
30oC. Přípravek nezmrazujte.  
 
Upozornění 
Nepoužívejte přípravek po skončení expirační doby. Pro likvidaci přípravku se řiďte 
legislativou své země. Udržujte mimo dosah dětí. 



 
 
 


