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De modelleerwas waarmee u kunt lezen 
en schrijven.

Het maken van een prothesemodel is een kunst. Het komt aan op het 

talent en de vaardigheden van de tandtechnicus, de samenwerking met 

de tandarts en de uitgelezen eigenschappen van de modelleerwas. 

De tandtechnicus stelt daar hoge eisen aan. 

Cavex Set Up Modelling Wax is - inderdaad - 

als was in zijn handen.
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Laboratorium 

materialen van 

Cavex zijn het 

verlengstuk van 

de dentale praktijk en 

moeten aan strenge 

kwaliteitseisen 

voldoen. Bovendien 

zijn deze, dankzij de 

nauwe samenwerking 

van Cavex met 

tandtechnici en 

-prothetici, 

afgestemd op de 

specifieke wensen in 

het tandtechnisch 

laboratorium. 

 Your impression is

our concern
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voor volledige 

en partiële 

protheses

geringe 

krimpspanning  

dimensioneel 

stabiel

plastisch en 

elastisch

modelleer- en 

boxingwas

CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

Voorspelbaar gedrag van Cavex Set 
Up Soft, Regular, Hard en ExtraHard 
Modelling Wax.
Het geheim van een goede modelleerwas zit ‘m in de receptuur. Paraffines, 

micro-wassen, natuurlijke was en pigmenten zijn door Cavex zo gecombineerd 

dat de smeltpunten niet ver uit elkaar liggen. Het proces van smelten 

en verharden verloopt daardoor gelijkmatig en voorspelbaar. Omdat 

omstandigheden en persoonlijke voorkeuren verschillen, kunt u kiezen uit Soft, 

Regular, Hard en Extra Hard. De verwerking is dezelfde, maar smeltpunt en 

eindhardheid variëren.

De wasplaten hebben een royaal formaat, veelal voldoende voor twee 

protheses. Naast het opzetten van de beetwal wordt Cavex Set Up Modelling 

Wax ook als boxingwas gebruikt, omdat het goed hecht aan de lepel. Bij de 

tandarts is deze was, door z’n ideale consistentie, populair als beetregistratie. 

Een prothese moet niet alleen mooi 
zijn, maar ook perfect passen.
Esthetiek en technische perfectie dienen samen te gaan. Om mooi te kunnen 

modelleren en de elementen nog te kunnen corrigeren, blijft de was in de 

handen van de tandtechnicus voldoende lang plastisch. Bovendien behoudt het 

z’n dimensionele stabiliteit. De elasticiteit maakt de was heel geschikt 

voor partiële protheses.

Cavex Set Up Modelling Wax laat zich mooi glad afwerken, zonder druppel-

vorming. De kleur is heel natuurlijk, hetgeen de tandarts en de patiënt zullen 

waarderen bij het passen, evenals de vormvastheid in de mond. Na uitharding 

zijn de elementen degelijk gefixeerd. Het eindresultaat is 

exact gelijk aan het model.

Cavex Set Up Soft, Cavex Set Up Regular, Cavex Set Up Hard en 

Cavex Set Up Extra Hard worden door uw depot 

geleverd in verpakkingen van 500 gram 

(23 platen) en van 2,5 kg (115 platen). 

Voor nadere informatie over productsamenstelling 

en -toepassingen kunt u contact opnemen met 

Cavex, +31 23 530 77 00  of www.cavex.nl 
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