
DIAMOND EXCEL 
Jemná diamantová leštící pasta 
 
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 
Diamond Excel je leštící pasta vyrobená z jemných diamantů s velmi jemnou zrnitostí (2 – 4 
um) a velmi tvrdá pro použití při leštění keramiky, skloviny zubů, pryskyřice a jiných 
výplňových materiálů. Může být použita i v zubní laboratoři. Pasta je vyrobena z netoxických 
složek, rozpustných ve vodě, speciálně vybraných pro svůj lubrikační účinek během leštění 
(minimalizuje vznik tepla během leštění) a usnadňuje své odstranění po ukončení ošetření. 
Pasta má střední viskozitu a nepodléhá zahřívání (neroztavuje se teplem). 
 
Druhy a provedení 
Balení obsahující  1 stříkačku s 2 g pasty. 
 
Základní složení 
Jemný diamant, lubrikační báze, zahušťovadlo a emulgátor. 
 
Indikace 
DIAMOND EXCEL vyl vyvinut k získání vysokého lesku všech typů výplní, obzvláště 
keramických s pomocí Diamond nebo Diamond Flex plsťových disků. 
 
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. Připravte ošetřované místo pro leštění . Je možno použít papírové disky (Diamond Pro 
Disk zrnitosti G, M a/nebo F) nebo pastu se střední zrnitostí (Diamond ACI a ACII) 
pro zabroušení povrchu před vlastním leštěním. Tato fáze je velice důležitá pro 
konečný výsledek, protože k dosažení vysokého lesku je nutná dokonalá příprava 
povrchu. 

2. Naneste malé množství na plstěný disk (Diamond nebo Diamond Flex Felt Disc) a 
přímo na zub nebo výplňový materiál a pokračujte v leštění. 

3. Opakujte proceduru 2 je-li to nutné k dosažení požadovaného efektu. 
 
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. 
 


