
Instruções de uso dos gessos Dentona 
 
DESCRIÇÃO 
Os gessos odontológicos Dentona são produzidos através dos mais modernos processos de fabricação, 
apresentam os menores níveis de expansão e as maiores resistências mecânicas de superfície. Os gessos 
Dentona são indicados para todos os procedimentos odontológicos onde modelos precisos e resistentes 
sejam necessários. 
 
INDICAÇÕES DE USO 
Confecção de modelos de trabalho para prótese fixa, removível, próteses acrílicas, cerâmicas e metálicas, 
confecção de troqueis, modelos de estudo, modelos antagonistas e união de modelos a articuladores. O 
modelo Esthetic-Base 300 Gold foi desenvolvido especialmente para confecção de modelos escaneáveis 
para as técnicas CAD/CAM. 
 
IMPORTANTE 
SEMPRE USE A PROPORÇÃO DE ÁGUA E PÓ RECOMENDADA. 
Modelo Proporção Água: Pó 
Esthetic-Base 300, Esthetic-Base Gold, Esthetic-Base Platinum 20ml: 100g 
ZERO-Stone 23ml: 100g 
ZERO-Sockel 26ml: 100g 
ZERO-ARTI 30ml: 100g 
 
INSTRUÇÕES PASSO A PASSO  

1. Desinfete e examine a impressão. 
2. Antes de vazar o modelo lave a impressão em água corrente e remova o excesso chacoalhando a 

impressão, não seque com jato de ar. 
3. Proporcione corretamente a água e o pó. O gesso somente desenvolve suas propriedades físicas 

ótimas quando se utiliza a proporção correta de água e pó. 
4. Coloque a quantidade exata de pó ao líquido gradualmente, isso reduz a formação de grumos e o 

tempo de espatulação necessário para misturar a água e o pó. 
5. Deixe todo o pó ser absorvido pela água, por 20 a 30 segundos (pelo mesmo motivo do item 4). 
6. Espatule constantemente o material com uma espátula por 60 segundos. 

Quando utilizar espatulaçãoà vácuo. 
7. Aguarde a formação do vácuo adequado para dar início à espatulação, caso contrário o ar que 

estiver preso na mistura dentro do gral de borracha poderá ser incorporado à mistura final 
resultando em bolhas no modelo. 

8. Reduza o vácuo para 80%, caso contrário a água poderá entrar em ebulição à temperatura 
ambiente e bolhas de vapor poderão surgir, como resultado aparecerão bolhas no modelo. 

9. Sempre mantenha o mesmo tempo de espatulação. Paraos gessos reforçados por resina 60 
segundos e para os outros modelos 30 segundos. 

10. Pode ser vazado utilizando-se vibrador, porém recomenda-se o menor tempo de vibração 
possível. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propriedades Físicas ESTHETIC BASE 300* 
Dureza Rockwell30/60 minutos 240/280 N/mm2 (aprox. 40.610,56 psi) 
Dureza Rockwell24 horas >300 N/ mm2 (aprox. 43.511,32 psi) 
Expansão 30/60 minutos <0,08% 
Expansão em 24 horas <0,08% 
Resistência compressiva >110 MPa 
Tempo de espatulação 60 segundos 
Tempo de trabalho (vazamento) 8 – 9 minutos 
Tempo de presa inicial 12 – 13 minutos 
Remoção da moldagem 30 – 40 minutos 
*Propriedades avaliadas de acordo com a norma ISO 6873 
 
Propriedades FísicasZERO-STONE* 
Dureza Rockwell 30/60 minutos 60 /110 N/mm2 
Dureza Rockwell 24 horas >200 N/ mm2 
Expansão 30/60 minutos <0,00% 
Expansão em 24 horas <0,00% 
Resistência compressiva >80MPa 
Tempo de espatulação 30 segundos 
Tempo de trabalho (vazamento) 7 – 8 minutos 
Tempo de presa inicial 15 – 16 minutos 
Remoção da moldagem 60 minutos 
*Propriedades avaliadas de acordo com a norma ISO 6873 
 
Propriedades Físicas ZERO-ARTI* 
Dureza Rockwell 30/60 minutos 50 N/mm2 
Dureza Rockwell 24 horas >60 N/ mm2 
Expansão 30/60 minutos <0,00% 
Expansão em 24 horas <0,00% 
Resistência compressiva >25MPa 
Tempo de espatulação 30 segundos 
Tempo de trabalho (vazamento) 2 – 3 minutos 
Tempo de presa inicial 4 minutos 
*Propriedades avaliadas de acordo com a norma ISO 6873 
 
OUTRAS RECOMENDAÇÕES 
Armazenamento: 

• Armazene em local seco e fresco em um recipiente bem fechado. A exposição do gesso ao ar, 
especialmente com alta umidade, altera as propriedades do material. 

Cuidados: 
• Não inale o pó. Em caso de contato com os olhos lave com água abundante. Utilize óculos e 

máscara de proteção ao desgastar ou cortar o gesso após sua presa. 
Validade: 

• 3 anos. 
 
 

Composição 
Composição: 
Nome químico 

1- Sulfato de Cálcio hemi-hidratado 
2- Agente flavorizante natural de baunilha 

 
 
Para maiores informações contate seu revendedor de produtos odontológicos ou: 
DentalNews Comercial importadora e Exportadora Ltda. 
Rua Tibagi 294 Conj. 414 Curitiba – PR 80060-110 
Fone: (41) 3324 8120 / Fax: (41) 3322 0540 / SAC: 0800 7026002 


