
INTERROCK NEW 20 kg
Extra tvrdá tixotropní sádra typu IV pro velmi přesné práce, 
zejména keramické korunky a můstky. Vyznačuje se velkou 
tvrdostí a hladkým povrchem. Dodává se v barvách zlatohnědá 
nebo slonová kost. Interrock zlatohnědý je speciálně určen pro 
CAD/CAM technologii.

Při nákupu 1 balení 
Interrock New 20 kg 
obdržíte 4kg balení 
sádry typu III podle 
vlastního výběru

ZDARMA

Nová 
4kg balení:
Interdur
Yellow Stone
Blue Stone
Orthoplaster
Artiplaster
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GELODOUBLE 6 kg
Agarová dublovací hmota tyrkysové barvy. 
Používá se k dublování licích modelů a pro výrobu 
celkových náhrad z licí pryskyřice. 

INTERLABOSIL 1,5 kg
Extra pevná kondenzační silikonová hmota pro 
přelitky se zvýšenou tvrdostí (Shore 95 po 24 h).

INTERWAXIT 1 litr
Odmašťuje voskový model a snižuje povrchové 
napětí na voskové konstrukci. Dodává se ve 200 ml 
nádobce s mechanickým rozprašovačem a 1 l láhvi 
pro doplnění.

INTERFILM 1 litr
Již tenká vrstva Interfi lmu dobře izoluje modely, 
např. při zhotovení kapničky namáčením do vosku. 
Izoluje sádru od sádry, vosk od sádry a vosk 
od kovu. Dodává se ve 200 ml nádobce 
s rozprašovačem a v 1 l láhvi pro doplnění.

+ Interfi lm 200 ml

ZDARMA

+ Dezinfekce na ruce
Interskin 500 ml

ZDARMA

+ Interwaxit 200 ml

ZDARMA

+ Katalyzátor 60 g

ZDARMA

+ Podložní vosk měkký

ZDARMA

ODSTRAŇOVAČ ALGINÁTU A SÁDRY 700 g
Prostředek s vůní citronu na odstranění zbytků alginátových otiskovacích hmot 
z otiskovacích lžic a pro odstranění sádry z příslušenství pro artikulátory, kyvet, míchacích 
nádob apod. Roztok (50 g prášku v 0,5 l vody) lze použít i v ultrazvukové lázni. Výrobek 
neobsahuje žádné nebezpečné látky, takže nevyžaduje speciální likvidaci.



Hodnota 
objednávky

Slitina ZDARMA

I-Bond NF I-Bond 02 I-GW I-MG

8.000 Kč 100 g 250 g 250 g 250 g

15.000 Kč 250 g 500 g 500 g 500 g

25.000 Kč 500 g 1000 g 1000 g 1000 g

INTERVEST K+B SPEED 41 × 160 g
Zatmelovací hmota pro zhotovení korunek a můstků z drahokovových 
i náhradních slitin pro konvenční i rychlé vypalování. 

INTERPRESS K+B SPEED 50 × 100 g
Velmi jemná zatmelovací hmota pro zhotovení celokeramických prací 
presovací technikou. Velmi jemná struktura umožňuje zcela hladký 
povrch výlisku. Pevnost materiálu i při vysokých teplotách dává technikovi 
jistotu dokonalého výsledku práce. Presovací forma z tohoto materiálu 
se vyhřívá na teplotu doporučenou výrobcem keramických pelet, je tedy 
vhodná pro různé presovací systémy.

INTERFINE K+B SPEED 41 × 160 g
Jemná zatmelovací hmota pro zhotovení korunek a můstků 
z drahokovových i náhradních slitin pro konvenční i rychlé vypalování, 
je vhodná i pro presovací keramiku a 3D výtisky.

MODELCAST S 30 × 400 g
Fosfátová zatmelovací hmota pro skeletové náhrady, používá se pro 
dublování silikonovými hmotami, je možné ji vyhřívat i rychlou metodou 
až druhý den po zatmelení.

MODELCAST 30 × 400 g
Fosfátová zatmelovací hmota pro skeletové náhrady, používá se pro 
dublování silikonovými i agarovými hmotami.

Při nákupu 1 balení zatmelovací hmoty obdržíte 
1 litr mísicí tekutiny Expasol

ZDARMA

Při jednorázové objednávce spotřebních materiálů vyráběných Interdentem 
(katalogové číslo IN), získáte zdarma DENTÁLNÍ SLITINU podle vlastního výběru:


