
Side 
adhering to the crown or bridge in the absence of appropriate hygiene.

Colour shades
Dentine: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; С2; С4; D2
Enamel: E1; E2; E3; E4
Asortment

REF Set
V210A1Z01 VILLACRYL STC HOT color A1 (80 g powder + 40 ml liquid)
V210A2Z02 VILLACRYL STC HOT color A2 (80 g powder + 40 ml liquid)
V210A3Z03 VILLACRYL STC HOT color A3 (80 g powder + 40 ml liquid)
V210A35Z04 VILLACRYL STC HOT color A3,5 (80 g powder + 40 ml liquid)
V210A4Z05 VILLACRYL STC HOT color A4 (80 g powder + 40 ml liquid)
V210B1Z06 VILLACRYL STC HOT color B1 (80 g powder + 40 ml liquid)
V210B2Z07 VILLACRYL STC HOT color B2 (80 g powder + 40 ml liquid)
V210C2Z08 VILLACRYL STC HOT color C2 (80 g powder + 40 ml liquid)
V210C4Z09 VILLACRYL STC HOT color C4 (80 g powder + 40 ml liquid)
V210D2Z12 VILLACRYL STC HOT color D2 (80 g powder + 40 ml liquid)

V210Z13
VILLACRYL STC HOT dentine powder 40g color A2, A3, A3,5, A4, B2, C2 +
dentine powder 20g color A1, B1, C4, D2 + enamel powder 20g color E1, E2, 
E3, E4 + liquid 200ml
Liquid

V210L02 VILLACRYL STC HOT liquid 200ml
Chemical composition
Powder: acrylic polymers, benzoyl peroxide, pigments
Liquid: methyl methacrylate, cross-linking agent 

Method of use
Attention: In the purpose of the proper selection of tooth shade color it is recommended using the 
table attached to the instruction. The table is only a proposal of application color blends.
Color should be selected individually and in dubious cases the own sample should be make.
Preliminary works
The metallic structure of crown or bridge shall be made by traditional method. The chewing sur-
faces shall be left metallic. The part designed for facing shall have retention elements (e.g. balls). 
When structure is polished, places designed for facing shall be sand blasted with the jet of sand 
(aluminum oxide), grain size 250 μм, under pressure 4-6 bar and masked using product Villacryl 

model and model with wax the shape of the future facing. Wax shall be replaced for acrylate by 
traditional method. The metal part of structure shall be embedded in class II gypsum (Stodent II 
is recommended) in the lower part of polymerization box so that the faced part remains exposed. 

The gypsum surface shall be isolated with gypsum-gypsum insulation after hardening. Then place 

After 20 minutes, when gypsum is bounded to the proper hardness, polymerization box shall be 
opened and wax shall be scalded with boiling water. The form shall be isolated with gypsum-a-
crylate isolator (e.g. Izo-Sol). When the polymerization box is cooled to ambient temperature, ca 

Recommended following mixing proportions: 2,4 g of power and 1 g of liquid
Dosing and mixing
It is recommended to use gloves from polyethylene HDPE for protection of the hands.
Prepare two chemically resistant containers (glass, polyethylene, etc.) for mixing powder with 

color till saturation is obtained, and thoroughly mix. It is possible to mix powders of dentine crea-
ting individually the appropriate shade of color. After 2 minutes pour to the second container the 
proper amount of monomer, add powder (enamel) and thoroughly mix. Both containers shall be 
accurately covered. The acrylic paste binding level shall be controlled after short period of time.
Application
Paste can be put to the mould after ca 8-10 minutes from mixing powder with liquid. Thoroughly 

 
Tworzywo akrylowe do licowania koron i mostów do polimeryzacji termicznej
Charakterystyka produktu: polimeryzowany na gorąco materiał akrylowy do licowania koron 
i mostów
K kacja wg EN ISO 10477: Typ 2, Klasa 1
Wskazania do stosowania: korony i mosty licowane akrylem

Odcienie barwne
Dentyna: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; С2; С4; D2
Szkliwo: E1; E2; E3; E4
Asortyment

REF Zestaw
V210A1Z01 VILLACRYL STC HOT kolor A1 (80 g proszek + 40 ml płyn)
V210A2Z02 VILLACRYL STC HOT kolor A2 (80 g proszek + 40 ml płyn)
V210A3Z03 VILLACRYL STC HOT kolor A3 (80 g proszek + 40 ml płyn)
V210A35Z04 VILLACRYL STC HOT kolor A3,5 (80 g proszek + 40 ml płyn)
V210A4Z05 VILLACRYL STC HOT kolor A4 (80 g proszek + 40 ml płyn)
V210B1Z06 VILLACRYL STC HOT kolor B1 (80 g proszek + 40 ml płyn)
V210B2Z07 VILLACRYL STC HOT kolor B2 (80 g proszek + 40 ml płyn)
V210C2Z08 VILLACRYL STC HOT kolor C2 (80 g proszek + 40 ml płyn)
V210C4Z09 VILLACRYL STC HOT kolor C4 (80 g proszek + 40 ml płyn)
V210D2Z12 VILLACRYL STC HOT kolor D2 (80 g proszek + 40 ml płyn)

V210Z13
VILLACRYL STC HOT dentyna proszek 40g kolor A2, A3, A3,5, A4, B2, C2
+ dentyna proszek 20g kolor A1, B1, C4, D2 + szkliwo proszek 20g kolor E1, 
E2, E3, E4 + płyn 200ml
Płyn

V210L02 VILLACRYL STC HOT płyn 200ml

Skład chemiczny
Proszek: polimery akrylowe, nadtlenek benzoilu, pigmenty
Płyn: metakrylan metylu, czynnik sieciujący

Sposób użycia
UWAGA: W celu odpowiedniego doboru koloru zęba zaleca się korzystanie z załączonej do in-
strukcji tabeli doboru barw. Tabela jest tylko propozycją zastosowania mieszanek kolorystycznych. 
Kolor należy dobrać indywidualnie, a w przypadkach wątpliwych wykonać własną próbę.
Prace przygotowawcze
Metalową konstrukcję korony lub mostu wykonać metodą tradycyjną. Powierzchnie żujące 
powinny pozostać metalowe. Część przeznaczona do licowania powinna posiadać elementy re-
tencyjne (np. kuleczki). Po wypolerowaniu konstrukcji miejsca przeznaczone do licowania należy 
wypiaskować strumieniem piasku (tlenek glinu) o granulacji 250 μm pod ciśnieniem 4-6 barów i 
zamaskować przy użyciu materiału Villacryl Opaker, stanowiącego jednocześnie pierwszą war-
stwę koloru odtwarzanego zęba. Proszki Opakera można mieszać ze sobą tworząc indywidualnie 
pierwszą warstwę koloru. Przygotowaną konstrukcję założyć na model roboczy, a następnie wy-
modelować z wosku kształt przyszłych licówek. Zamianę wosku na akryl należy wykonać metodą 
tradycyjną. W dolnej części puszki polimeryzacyjnej zatopić metalową część konstrukcji w gipsie 
klasy II (zaleca się Stodent II), w taki sposób, aby licowana część pozostała odkrytą. Po utwardze-
niu powierzchnię gipsu należy zaizolować izolatorem gips-gips. Następnie nałożyć drugą część pu-
szki, tak zwaną „kontrę” i ją także wypełnić gipsem klasy II. Po 20 minutach, kiedy gips zwiąże do 
odpowiedniej twardości, puszkę polimeryzacyjną należy otworzyć, wyparzyć wosk wrzącą wodą. 
Zaizolować formę izolatorem gips-akryl (np. Izo-Sol). Po wychłodzeniu puszki polimeryzacyjnej 

Zalecana proporcja mieszania: 2,4 g proszku na 1 g płynu
Dozowanie i mieszanie
Zaleca się stosowanie rękawiczek z polietylenu HDPE dla ochrony rąk. Przygotować odporne 
chemicznie (szklane, z polietylenu, itp.) dwa naczynia do mieszania proszku z płynem. Do jed-
nego z naczyń wlać odpowiednią ilość płynu, dodawać do momentu nasycenia proszek (dentynę) 
odpowiedniego koloru i dokładnie wymieszać. Proszki dentyny można mieszać ze sobą tworząc 
indywidualnie właściwy kolor. Po 2 minutach do drugiego naczynia wlać kolejną odpowiednią 
ilość płynu, dodać proszek (szkliwo) i dokładnie wymieszać. Naczynia dokładnie zakryć. Po krótkim 
okresie czasu skontrolować stopień związania ciasta akrylowego.
Nakładanie

 ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ - RU 

Материал стоматологический полимерный горячего отверждения для облицовки коронок
и мостов
Характеристика прoдукта: акриловый материал горячей полимеризации предназначен для 
облицовки коронок и мостовидных протезов
Классификация согласно стандарту PN-EN ISO 10477: Тип 2, Класс 1
Показания к применению: коронки и мосты, облицованные акриловой пластмассой

Противопоказания: Не использовать продукт у людей, которые имеют аллергию на любой из
ингредиентов.

Побочные действия
 

Расцветка
Дентина: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; С2; С4; D2
Эмаль: E1; E2; E3; E4
Ассортимент

REF Набор

REF Набор

V210A1Z01 VILLACRYL STC HOT цвет A1 (80 г порошок + 40 мл жидкость)
V210A2Z02 VILLACRYL STC HOT цвет A2 (80 г порошок + 40 мл жидкость)
V210A3Z03 VILLACRYL STC HOT цвет A3 (80 г порошок + 40 мл жидкость)
V210A35Z04 VILLACRYL STC HOT цвет A3,5 (80 г порошок + 40 мл жидкость)
V210A4Z05 VILLACRYL STC HOT цвет A4 (80 г порошок + 40 мл жидкость)
V210B1Z06 VILLACRYL STC HOT цвет B1 (80 г порошок + 40 мл жидкость)
V210B2Z07 VILLACRYL STC HOT цвет B2 (80 г порошок + 40 мл жидкость)
V210C2Z08 VILLACRYL STC HOT цвет C2 (80 г порошок + 40 мл жидкость)

V210C4Z09 VILLACRYL STC HOT цвет C4 (80 г порошок + 40 мл жидкость)
V210D2Z12 VILLACRYL STC HOT цвет D2 (80 г порошок + 40 мл жидкость)

V210Z13
VILLACRYL STC HOT Дентина порошок 40г цвет A2, A3, A3,5, A4, B2, C2
+ Дентина порошок 20г цвет A1, B1, C4, D2 + Эмаль порошок 20г цвет E1, 
E2, E3, E4 + жидкость 200мл
Жидкость

V210L02 VILLACRYL STC HOT жидкость 200мл

Химический состав
Порошок: акриловый полимер, перекись бензоила, пигменты
Жидкость: метилметакрилат, связывающий элемент

Способ применения
Внимание! Для соответствующего подбора цвета зуба рекомендуется пользоватся приложенной 
таблицой. Таблица представляет только предложение употребления колористических смесей. 
Цвет нужно подобрать индивидуально а в сомнительных случаях сделать собственную по-
пытку. Предварительное приготовление Металлический каркас коронки или моста изготовить 
традиционным методом. Жевательные поверхности должны остаться металлическими. Часть, 
предназначенная для облицовки, должна иметь ретенционные элементы (нп. шарики (жемчу-
жинки)). После полировки конструкции фрагменты, предназначенные для облицовки, необхо-
димо обработать струей песка (окись алюминия) с грануляцией 250 μм под давлением 4-6 бар 
и замаскировать при помощи материала Villacryl Opaker который составляет одновременно 
первый слой цвета реконструированного зуда. Порошки Opaker возможно смешивать между 
собой составляют индивидуально первый слой цвета. Приготовленую конструкцию помещаем 
на рабочую модель и из моделировочного воска создаём форму будущих облицовок. Заме -
ну воска на акрил надо провести традиционным методом. В нижней части полимеризационной 
кюветы предназначенной для изготовления коронок и мостов затопляем металлическую часть 
конструкции в гипсе второго класса (рекомендуется Stodent II), таким образом чтобы лицевая 
часть осталась открытой. После отверждения поверхность гипса надо произолировать изолято-
ром гипс-гипс. Затем надеваем вторую часть кюветы, так называемую „контрформу” и её тоже 
заполняем гипсом второго класса. После 20 минут, когда гипс достигнет достаточной твёрдости, 
кювету надо вскрыть, воск выпарить кипятком, форму произолировать изолятором гип -
с-акрил (например Изо-Сол
можно приступить к накладыванию акрилового теста.
Рекомендуемая пропорция смешивания: 2,4 г порошка / 1 г жидкости
Дозировка и смешивание
В стекляный сосуд влить соответсвующее количество мономера и добавить до насыщения 
порошка (дентина) соответствующего цвета и тщательно вымешать. Порошки дентины воз-
можно смешивать между собой составляют индивидуально подходящий цвет. Через 2 минуты 
во второй сосуд влить соответсвующее количество мономера и добавить эмалевого порошка 

mix the dentine part, squeezing with hands protected by gloves from HDPE, place in mould and 
cover with polyethylene foil. Close the polymerization box and place under the press. Carefully 
press till the box edges are completely folded. Take the box from the press, remove the foil, cut 

-
sly enamel layer in place of removed acrylate, cover with foil and press the polymerization box 
till 3000 kg pressure. Open the box and check correctness of dentine transition into enamel. If 
everything is OK, it is recommended to remove the excess of the acrylate pressed aside, again 
assemble the box, this time without foil separator, and again press till 3000 kg pressure. Take the 
box from the press after 10 minutes and place in polymerization frame.
Polymerization

for 30 minutes.
Processing
The polymerization box after cooling to ambient temperature - shall be opened and the prepared 
gypsum element shall be released. Processing and polishing by standard method.
Safety instructions 
Warnings

Precautions

H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H335 May cause respiratory irritation.

P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P302+P352 IF ON SKIN: The area of product contact with skin wash thoroughly with soap with 
water.
P501 Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

radiation sources. While working with the material do not: consume meals or smoke tobacco. 
Avoid breathing vapour of liquid and direct contact of product components or the acrylic dough 
on the skin and eyes. Work should be carried out in good ventilated premises. Use standard ven-
tilation. In case of contact of the powder particles with eyes the mechanical irritation may occur. 
In case of contact acrylic powder or liquid with eyes wash it with water and contact physician. The 
area of contact the product components or wet acrylic dough with skin wash thoroughly with soap 
water. In case of accidental swallowing contact the physician. Liquid dangerous to the environ-
ment. Do not pour into drainage system.

Storage and handling

uncontrolled reaction of polymerization may occur. Product components shall be stored in original 

the product ingredients.
Disposal considerations
Dispose of in accordance with applicable regulations. Carton packaging, label instructions - the 
possibility of recycling, dispose of as communal not dangerous waste. Powder component and 
a packaging are not dangerous. Dispose of as communal not dangerous waste. In case of plastic 
container the possibility of recycling. Liquid and liquid packaging - hazardous waste. Pass to an 
authorized waste contractor.

Instructions in written form, oral or information relayed during Producers presentation result from 
actual level of dental technique and technology. It should be treated as obligatory information. 

release the user from personal check whether the preparation is intended to the designated appli-
cation. Due to the fact that the application takes place without the possibility of control from the 
producer’s side; therefore it limits the producers liability to the value of provided material. 

We shall be very grateful for all comments related to products, please mail it to our address.

Po około 8-10 minutach od momentu zmieszania proszku z płynem ciasto nadaje się do włożenia 
do formy. Część dentynową dokładnie wymieszać poprzez wygniatanie rękami zabezpieczonymi 
rękawiczkami z HDPE, ułożyć w formie i przykryć folią polietylenową. Zamknąć puszkę polimery-
zacyjną i umieścić pod prasą. Ostrożnie prasować do całkowitego zetknięcia brzegów puszki. 
Wyjąć puszkę spod prasy, zdjąć folię, przy pomocy ostrego nożyka, odciąć ukośnie część dentyny 
w kierunku brzegu siecznego. W miejsce wyciętego akrylu nanieść przygotowaną wcześniej war-
stwę szkliwa, ponownie przykryć folią i sprasować puszkę polimeryzacyjną do uzyskania ciśnienia 
3000 kg. Otworzyć puszkę i sprawdzić prawidłowość przejścia warstwy dentyny w szkliwo. Jeśli 
wszystko jest dobrze, usunąć nadmiar wyprasowanego na boki akrylu, złożyć puszkę ponownie, 
tym razem bez przekładki z folii i ponownie prasować do uzyskania siły nacisku 3000 kg. Po 10 
minutach wyjąć puszkę spod prasy i umieścić w ramce polimeryzacyjnej.

Polimeryzacja
-

grzewać przez 30 minut.
Obróbka
Otworzyć wychłodzoną do temperatury otoczenia puszkę polimeryzacyjną, a następnie uwolnić 
wykonany element z gipsu. Stosować obróbkę i polerowanie metodą standardową.

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczna skóry.
H335 Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. 
Palenie wzbronione.
Środki ostrożności:

Wskazówki bezpieczeństwa
Zagrożenia

P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

źródeł ognia i promieniowania. Podczas pracy z materiałem nie spożywać posiłków i nie palić tyto-
niu. Należy unikać wdychania par płynu, bezpośredniego kontaktu składników wyrobu oraz wil-
gotnego ciasta akrylowego ze skórą i oczami. Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
Stosować wentylację stanowiskową. W przypadku dostania się drobinek proszku do oczu może 
wystąpić ich mechaniczne podrażnienie. W razie kontaktu proszku akrylowego lub płynu z oczami 
przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem. Miejsca kontaktu skóry ze składnikiem wyrobu lub 
wilgotnym ciastem akrylowym dokładnie umyć wodą i mydłem. W razie przypadkowego spożycia 
składnika wyrobu natychmiast skontaktować się z lekarzem. Szkodliwy dla środowiska. Nie wy-
lewać płynu do kanalizacji.

Przechowywanie i postępowanie z wyrobem
lekarza. Materiał po polimeryzacji nie jest widoczny na zdjęciach RTG.

Płyn wrażliwy na temperaturę i promieniowanie UV, pod wpływem których może wystąpić 
niekontrolowana reakcja polimeryzacji. Składniki wyrobu przechowywać w oryginalnych opa-

miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używać wyrobu po upływie terminu ważności podanego na 
opakowaniu handlowym i etykietach składników wyrobu.

Postępowanie z odpadami
Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. Opakowania kartonowe, etykiety 
instrukcje - możliwość recyklingu, usuwać jako odpad komunalny nie stanowiący zagrożenia. 
Składnik proszkowy oraz opakowanie po proszku nie są odpadami niebezpiecznymi. Usuwać 
jako odpad komunalny nie stanowiący zagrożenia. W przypadku opakowania istnieje możliwość 
recyklingu. Płyn oraz opakowanie po płynie - odpad niebezpieczny. Przekazać do upoważnionego 
odbiorcy odpadów.
Zapobieganie problemom
Patrz: strona internetowa   www.everall7.pl

Instrukcje pisemne, słowne oraz informacje przekazywane w czasie prezentacji przez producenta 
wynikają z aktualnego poziomu techniki dentystycznej i technologii. Należy traktować je jako 
informacje obowiązujące. Informacje uzyskane od osób trzecich (ze względu na różny poziom 
ich uprawnień) nie zwalniają użytkownika od osobistego sprawdzenia czy preparat nadaje się 
do określonego przeznaczenia. Ponieważ jego stosowanie odbywa się bez możliwości kontroli ze 
strony producenta ogranicza to odpowiedzialność wytwórcy do wartości dostarczonego materiału. 

numerem tel.: +48 602 701 001.

Wszelkie uwagi dotyczące naszych wyrobów prosimy kierować na nasz adres.

Совместимые продукты
Для использования с металлами и стоматологическими сплавами

и тщательно вымешать. Сосуды плотно прикрыть. Через некоторое время проконтролировать 
созревание теста. Рекомендуется применение перчаток полиэтилена PE для защиты рук.
Накладывание
После 6-8 мин. c момента начала смешивания порошка с жидкостью тесто пригодно для 
помещения в гипсовую форму. Дентиновую часть тщательно вымесить защищёнными перчат -
ками из HDPE руками, поместить в форму и прикрыть полиэтиленовой фольгой, собрать кювету 
и поместить под пресс. Прессовать осторожно до полного схождения краев кюветы. Кювету вы-
нуть из пресса, снять фольгу, острым инструментом срезать наискось часть дентина в направ-
лении режущего края. В место вырезанного акрила нанести приготовленную заранее эмаль, по-
вторно положить фольгу и спрессовать кювету до давления 3000 кг. Вскрыть кювету и проверить 
правильность перехода дентиновой части в эмаль. Удалить излишки выпрессованного по бокам 
акрила, собрать кювету без фольги и повторно спрессовать до давления 3000 кг. Через 10 минут 
вынуть кювету из под пресса и скрутить в поместить в полимеризационную рамку.

Heat-curing acrylic resin for crowns and bridges veneering
Product characteristics: heat-cured acrylic resin for crowns and bridges facing

 Type 2, Class 1
Indications for use: acrylic faced crowns and bridges

Restoration of biting and chewing functions lost as a result of partial or complete loss of teeth.
Target group or target groups of patients and intended users of the devices
Users:
and bridges. 
Patients: 
acrylic crowns or bridges
Contraindications: Do not use the product at persons sensitized to any of the ingredients.
Do not use the product by pregnant women and nursing mothers in the group of dental technicians.

Dental technicians
Irritation, redness or symptoms of hypersensitivity, including the occurrence of anaphylactic shock, in 
case of allergy to any of the product ingredients.
Patients

Korzyści kliniczne:
Przywrócenie utraconych w wyniku częściowej utraty uzębienia funkcji gryzienia i żucia.
Grupa docelowa lub grupy docelowych pacjentów i przewidzianych użytkowników wyrobów
Użytkownicy: Profesjonaliści w branży techniki dentystycznej - dyplomowani technicy dentystyczni 
wykonujący korony i mosty dentystyczne.
Pacjenci: Osoby w różnym wieku i różnej płci, z niewielkimi ubytkami uzębienia, pozwalającymi na 
stosowanie akrylowych koron lub mostów.
Przeciwwskazania: Nie stosować preparatu u osób uczulonych na którykolwiek ze składników
preparatu. Nie używać wyrobu przez kobiety w ciąży i matki karmiące w grupie techników 
dentystycznych.  
Działania niepożądane: W przypadku braku odpowiedniej higien możliwe są podrażnienia i stany 
zapalne jamy ustnej wywoływane przez grzyby i bakterie przylegające do mostu lub korony.
Technicy dentystyczni
Podrażnienie, zaczerwienienie lub objawy nadwrażliwości włącznie z wystąpieniem szoku -
go w przypadku alergii na którykolwiek ze składników wyrobów. 

Numer referencyjny, nazwa wyrobu, kolor, wielkość opakowania, numer partii i data ważności - nadruk 
na opakowaniu wyrobu.

Zawartość opakowania – patrz Tabela poniżej.

Wyroby kompatybilne
Do stosowania z metalami i stopami dentystycznymi.

Pacjenci
Podrażnienia, stany zapalne i reakcje uczuleniowe jamy ustnej spowodowane przez monomer 
resztkowy wypłukiwany z korony.

Не использовать продукт беременным и кормящим матерям в группе зубных техников.

Зубные техники
В случае аллергии на любой из ингредиентов продукта возможны раздражение, покраснение 
или симптомы гиперчувствительности, включая возникновение анафилактического шока.
Пациенты
Вымывание остатков мономера из коронкиможет вызвать раздражение полости рта, 
воспаление и аллергические реакции.
Раздражение и воспаление полости рта, вызванные грибками и бактериями, образовашимися 
под материалом.
Данные, необходимые для идентификации продукта и содержимого упаковки
Номер, название продукта, цвет, размер упаковки, номер партии и срок годности - напечатано 
на упаковке продукта.
Содержимое упаковки – см Таблица ниже. 

Клинические преимущества: 
Восстановление функций прикуса и жевания, утраченных в результате частичной или полной 
потери зубов.
Целевая аудитория или целевые группы пациентов и предполагаемых пользователей 
продуктов
Пользователи: Специалисты в отрасли стоматологической техники - дипломированные 
техники-протезисты, которые изготавливают коронки и мостовидные протезы.
Пациенты: люди разного возраста и пола, с небольшим отсутствием зубов, которое позволяет 
использование акриловых коронок и мостов.

Higiena, sterylizacja, dezynfekcja
Wyrób
Wyrób jest przeznaczony do wielokrotnego użytku. Nie jest dostarczany w stanie sterylnym ani nie 
jest wymagana jego sterylizacja lub dezynfekcja przed użyciem. Do ochrony wyrobu przed 
zanieczyszczeniem stosować zasady dobrych praktyk laboratoryjnych w laboratoriach dentystycz-
nych.
Korona wykonana z materiału 
Istnieje ryzyko przeniesienia infekcji. Korona powinna być umyta i zdezynfekowana przez 
dentystę przed pierwszym umieszczeniem w jamie ustnej pacjenta. 
Do dezynfekcji koron wykonanych z materiału zaleca się stosować środki dezynfekujące 
przeznaczone przez ich wytwórców do dezynfekcji protez dentystycznych zachowując zalecane 
przez producenta procedury. 
Można też stosować środki na bazie co najmniej 65% alkoholu etylowego lub propylowego. 
Protezę należy spryskać roztworem środka do dezynfekcji, a następnie przetrzeć delikatnie do 
sucha chusteczką papierową. Można też stosować gotowe do użycia jednorazowe chusteczki 
nasączoną roztworem dezynfekcyjnym. Dodatkowo protezę należy umyć ciepłą wodą z mydłem. 
Przekazać odpowiednią informację dentyście.

Informacje do przekazania pacjentom / użytkownikom koron:
W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej lub podrażnienia natychmiast przerwać 
użytkowanie korony i skonsultować się z lekarzem.
Silne czynniki utleniające zawarte w preparatach czyszczących i płynach do płukania jamy ustne 
mogą zmieniać kolor materiału po polimeryzacji. 
Do higieny koron i mostów można stosować popularne i ogólnie dostępne pasty do zębów, nitki, 
spiralki do przestrzeni międzyzębowych, zaleca się użycie urządzenia ciśnieniowego typu 
WATERPIK.
Materiał nie jest odporny na długotrwałe działanie napojów alkoholowych.

kontaktu z substancjami chemicznymi lub niewłaściwej eksploatacji. 
Wszelkie uszkodzenia korony zgłaszać dentyście. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie 
przez technika dentystycznego. 
W przypadku połknięcia kawałka uszkodzonej akrylowej części korony natychmiast zgłosić się do 

Informacje dodatkowe

zgłaszać producentowi i właściwemu organowi zgodnie z lokalnymi przepisami”.

Hygiene, sterilization, disinfection
Product
The product is intended for multiple use. It is not supplied sterile and does not require sterilization or 
disinfection prior to use. To protect the product against contamination, apply the principles of good 
laboratory practices in dental laboratories.
The crowns made of materials
There is a risk of transmission of infection. The crown should be cleaned and disinfected by the dentist 

For the disinfection of crown made of materials, it is recommended to use disinfectants for disinfecting 
dental prostheses, following the procedures recommended by the manufacturer.
It is also possible to use agents based on at least 65% ethyl or propyl alcohol. The crown should be 
sprayed with a disinfectant solution, and then gently wiped dry with a paper tissue. You can also use 
ready-to-use disposable wipes soaked in a disinfecting solution. Additionally, the crown should be 
washed with warm soapy water. Provide the appropriate information to the dentist.
Information to be provided to patients / prosthesis users:
If any symptoms of an allergic reaction or irritation occur, discontinue using the crown 
immediately and consult a doctor.

Strong oxidizing compounds contained in cleaning agents and mouthwashes may change the color 
of the material after polymerization.
For the hygiene of crowns and bridges, popular and generally available toothpastes, threads, 
interdental brushes can be used, it is recommended to use a pressure device of the WATERPIK type.

The material may change color or lose its original physical properties when exposed to chemicals or 
if it is misused.
Report any damage of the material to the dentist. Repairs may be only performed by a dental 
technician.
If a piece of damaged crown is swallowed, consult a doctor immediately. The material after 
polymerization is not visible on X-ray pictures.

Reporting of serious incidents: Any serious incidents related to the products must be reported to 
the manufacturer and the competent authority in accordance with local regulations.

Problem prevention (2)
See website: www.everall7.pl 

Villacryl Stc hot INSTRUCTIONS FOR USE - EN

Villacryl Stc hot

Villacryl Stc hot

INSTRUKCJA UŻYCIA - PL

Data necessary to identify the product and the contents of the package
Reference number, product name, color, package size, batch number and expiry date - imprint on 
the product packaging.
Package content - see table below.

Compatible products
For use with metals and dental alloys.



Рекомендации по безопасности
Предупреждения об опасности:

Меры предосторожности:

Н225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
Н315 Вызывает раздражение кожи.
Н317 Может вызывать аллергическую реакцию кожи.
Н335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
Р210 Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. - Не курить.

Р261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозоля.
Р280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
Р302+Р352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
Р501 Удалить содержимое/контейнер в соответствии местным требованиям.
Жидкость легковоспламеняющаяся (содержит метакрилат метила) температура возгорания 

принимать пищу и не курить. Избегать вдыхания паров жидкости, непосредственного контакта 
компонентов изделия и влажной акриловой массы с кожей и глазами. Работать в хорошо вен
тилируемом помещении. Применять местную вентиляцию. Место контакта кожи с компонентом 
изделия или влажной акриловой массой тщательно промыть водой с мылом. В случае случай
ного попадания компонента изделия в пищевод немедленно вызвать врача. Вредный для окру

-

жающей среды. Не выливать жидкости в канализацию.

Письменные, устные инструкции и информация, передаваемая во время демонстраций, про
водимых производителем, основаны на современных представлениях об уровне развития 
стоматологических технологий. Они являются обязательными к прочтению и изучению перед 
использованием препарата. Информация, полученная из других источников, не освобождает 
потребителя от личного контроля над правильным применением препарата. Ответственность 
производителя за конечный результат применения препарата носит ограниченный характер, 
так как применение препарата проходит без возможности контроля со стороны производителя.
Все замечания, касающиеся наших препаратов, просим направлять в наш адрес.
Официальный дистрибьютор и представитель в РФ/Организация, принимающая претен

-

зии от потребителей:
ОOО Компания Таймед, Россия, 117246, Москва, Научный проезд, 10, т: 8 (495) 565-32-23,
@: info@taymed.ru
ООО Тетрабалт, Россия, 236040, Калининград Соммера, 10, кв 18, ул. Генерала Соммера, 10, кв 18,
т: 8 4012-450738 @: tetrabalt@gmail.com

Гигиена, стерилизация, дезинфекция 
Изделие
Изделие предназначено для многократного использования. Оно не доставляется стерильным 
и не требует стерилизации либо дезинфекции перед использованием. Чтобы защитить 
продукт от загрязнения, применяйте Правила хороших практик в технических и 
зуботехнических лабораториях.
Изготовленная из материала коронка 
Существует риск занесения инфекции. Перед первым помещением коронки в ротовую 
полость пациента, стоматолог обязан эту коронку помыть и продезенфицировать. 
Для дезинфекции коронок, изготовленных из материала, рекомендуется использовать 
дезинфицирующие средства, предназначенные их производителями для дезинфекции 
зубных протезов, следуя процедурам, рекомендованным производителем.
Также можно использовать средства на основе не менее 65% этилового или пропилового 
спирта. Протез следует обработать дезинфицирующим раствором, а затем осторожно 
протереть насухо бумажной салфеткой. Также можно использовать готовые одноразовые 
салфетки, пропитанные дезинфицирующим раствором. Дополнительно протез следует 
промыть теплой мыльной водой. Сообщить об этом стоматологу.

Информации для пациентов/пользователей коронок:
В случае появлении каких-либо симптомов аллергической реакции или раздражения следует 
немедленно прекратить использование коронки и обратиться к врачу.
Сильные окислители, содержащиеся в чистящих средствах и жидкостях для полоскания рта, 
могут изменить цвет материала после полимеризации.
Для гигиены коронок и мостовидных протезов можно использовать популярные и 
общедоступные зубные пасты, нити, межзубные щетки, рекомендуется использовать  
устройство под давлением типа WATERPIK. 
Материал не устойчив к длительному воздействию алкогольных напитков.
шматочка пошкодженної коронки может изменить цвет или потерять свои первоначальные 
физические свойства в случае контакта с химическими веществами или неправильного 
использования. 
О любых повреждениях коронки следует сообщать стоматологу. Починки могут 
производиться только зубным техником.
При случайном проглатывании повреждённой акриловой части коронки следует неме - 
дленно обратиться к врачу. 

Профилактика проблем (2)
См. Веб-сайт www.everall7.pl

Сообщение о серьезных инцидентах: о любых серьезных инцидентах, связанных с 
продуктом, следует сообщать производителю и компетентным органам в соответствии с 
местными правилами.

Клінічні переваги: 
Відновлення функцій прикусу та жування, втрачених в результаті часткової або повної втрати зубів.
Цільова аудиторія або цільові групи пацієнтів і можливих користувачів продуктів. 
Користувачі: Фахівці у галузі стоматологічної техніки – дипломовані техніки-протезисти, які 
виготавлюють коронки та мости. 
Пацієнти: люди різного віку і статі, з частковою відсутністю зубів, котра дозволяє використовувати 
акрилові коронки і мости..
Протипоказання: 
Не застосовувати препарат людям, які мають алергію на будь який  інгрідієнт виробу. У таких випадках 
слід використовувати інший матеріал, якій більш підходить пацієнту.
Не застосовувати препарат вагітним і годуючим матерям в групі зубних техніків.

Побічні дії 
Зубні техніки:
Подразнення, почервоніння або симптоми гіперчутливості, включаючи виникнення анафілактичного 
шоку, у випадку алергії на будь-який з інгредієнтів продуктів.
Пацієнти:
Подразнення порожнини рота, запалення та алергічні реакції, спричинені вимиванням залишкового 
мономеру з коронки.
Дані, необхідні для ідентифікації продукту і вмісту упаковки:
Номер, назва продукту, колір, розмір упаковки, номер партії і термін придатності - надруковано на 
упаковці продукту.
Вміст упаковки - див Таблиця нижче.

Гігієна, стерилізація, дезінфекція
Виріб
Виріб призначений для багаторазового використання. Він не доставляється стерильним і не вимагає 
стерилізації або дезінфекції перед використанням. Щоб захистити продукт від забруднення, 
застосовуйте Правила хороших практик в технічних і зуботехнічних лабораторіях.
Виготовлена з матеріалів коронка:
Існує ризик занесення інфекції. Перед першим поміщенням протезу до ротової порожнини пацієнта, 
стоматолог зобов'язаний коронку помити і продезінфікувати.
Для дезінфекції виготовлених з матеріалу коронок, рекомендується використовувати дезінфікуючі 
засоби, призначені їх виробниками для дезінфекції зубних протезів, дотримуючись процедур, 
рекомендованих виробником.
Також можна використовувати засоби на основі не менше 65% етилового або пропилового спирту. 
Коронку слід обробити дезінфікуючим розчином, а потім обережно протерти насухо паперовою 
серветкою. Також можна використовувати готові одноразові серветки, просочені дезінфікуючим 
розчином. Додатково протез слід промити теплою мильною водою. Повідомити про це стоматолога.
Інформації для пацієнтів / користувачів коронок:
У випадку появи будь-яких симптомів алергічної реакції або подразнення негайно припинити 
використання коронки і звернутися до лікаря.
Сильні окислювачі, які містяться в миючих засобах і рідинах для полоскання рота, можуть змінити колір 
матеріалу після полімеризації.
Для гігієни коронок і мостів можна використовувати популярні та загальнодоступні зубні пасти, нитки, 
міжзубні щітки, рекомендується використовувати пристрій під тиском типу WATERPIK.
Матеріал не стійкий до тривалого впливу алкогольних напоїв.
Матеріал може змінити колір або втратити свої первинні фізичні властивості у випадку контакту з 
хімічними речовинами або неправильного користування.
О будь яких пошкодженнях коронки слід повідомляти стоматолога. Ремонти може виконувати тільки 
зубний технік.
При випадковому проковтуванні шматочка пошкодженної коронки слід негайно звернутися до лікаря. 
Матеріал після полімеризації є непомітний на рентгенівських знімках.

Утилізувати згідно з правилами про відходи. Для картонних коробок, етикеток та інструкцій є можливий 
рециклінг; утилізувати як безпечні побутові відходи.
Порошоковий компонент і упаковка від порошку відносяться до безпечним відходів; утилізувати як 
змішані побутові відходи. Для упаковки після порошку можливий рециклинг.
Рідина і упаковка від рідини відносяться до категорії небезпечних відходів. Їх слід передати 
професійному одержувачу небезпечних відходів.

Профілактика проблем 
Див. Веб-сайт  www.everall7.pl

Додаткова інформація:
Повідомлення про серйозні інциденти: про будь-які серйозні інцидентм, пов'язані з виробом, слід 
повідомляти виробнику і компетентним органам згідно з місцевими правилами
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Heat-curing acrylic resin 
for crowns and bridges veneering

EN | PL | RU | UK

 ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ - UK

Матеріал акриловий полімерний гарячої полімеризації Villacryl STC Hot для облицювашння
коронок та мiсткiв
Характеристики продукту: акриловий матеріал гарячої полімеризації для виготовлення коронок та 
мостів
Класифікація відповідно до EN ISO 10477: Тип 2, клас 1
Показання до застосування: коронки і мости, облицьовані акрилом

Протипоказання: не використовувати препарат у випадку, якщо пацієнт страждає алергією на котрийсь 
із інгредієнтів. Не застосовувати препарат вагітним і годуючим матерям в групі зубних техніків.

Забарвлення
Дентин: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; В2; С2; С4; D2
Емаль: E1; E2; E3; E4

Асортимент
REF Набір
V210A1Z01 Villacryl STC HOT колір А1 (80 г порошку + 40 мл рідини)
V210A2Z02 Villacryl STC HOT колір (80 г порошку + 40 мл рідини)
V210A3Z03 Villacryl STC HOT колір А3 (80 г порошку + 40 мл рідини)
V210A35Z04 Villacryl STC HOT колір A3.5 (80 г порошку + 40 мл рідини)
V210A4Z05 Villacryl STC HOT колір A4 (80 г порошку + 40 мл рідини)
V210B1Z06 Villacryl STC HOT колір B1 (80 г порошку + 40 мл рідини)
V210B2Z07 Villacryl STC HOT колір В2 (80 г порошку + 40 мл рідини)
V210C2Z08 Villacryl STC HOT колір С2 (80 г порошку + 40 мл рідини)
V210C4Z09 Villacryl STC HOT колір С4 (80 г порошку + 40 мл рідини)
V210D2Z12 Villacryl STC HOT колір D2 (80 г порошку + 40 мл рідини)

V210Z13
Villacryl STC HOT дентин порошок 40g колір А2, А3, A3.5, A4, B2, C2 поро-
шок 20г + дентин колір А1, В1, С4, D2 + 20g колір глазурі порошок Е1, Е2, 
Е3, Е4 + 200 мл рідини
Рідина

V210L02 Villacryl STC HOT 200мл рідини

Хімічний склад
Порошок: акрилові полімери, перекис бензоїлу, пігменти
Рідини метилметакрилат, зв'язуючий елемент

Спосіб використання
Примітка: Для того, щоб належним чином відповідати кольору зуба рекомендується використовувати 
інструкцію, що додається до таблиці вибору кольору. У таблиці тільки запропоновано використання ко-
лірних сумішей. Колір повинен бути обраний індивідуально, так і в разі виникнення сумнівів, потрібно 
виконати свій власний тест.
Підготовчі роботи
Металевий каркас коронки або моста виготовити традиційним методом. Жувальні поверхні повинні за-
лишатися металевими. Ділянки, що будуть облицьовуватися повинні мати ретенційні елементи (напри-
клад, кульки). Після полірування каркасу, ділянки, що будуть облицьовуватися, повинні бути оброблені 
піскоструминним апаратом з використанням оксиду алюмінію зернистістю 250 мкм при тиску 4-6 бар та 
замасковані за допомогою матеріалу Villacryl Opaker, що буде першим шаром кольору зуба, що рекон-
струюється. Порошки Villacryl Opaker можна змішувати у потрібних пропорціях, щоб сформувати пер-
ший шар індивідуального кольору. Підготований таким чином каркас помістити на модель і змоделю-
вати з воску майбутнє акрилове облицювання. Заміну воску на акрил здійснити стандартним методом. 
Каркас із восковою моделлю занурити в нижню частину полімеризаційної кювети, залиту гіпсом ІІ класу 
(напр. Stodent II), так, щоб поверхня, що облицьовується, залишалася відкритою. Після затвердіння по-
верхню гіпсу слід заізолювати ізолятором гіпс-гіпс. Встановити верхню частину полімеризаційної кюве-
ти і її також залити гіпсом ІІ класу. Після 20 хв, коли гіпс досягне потрібної твердості, відкрити кювету та 
виплавити віск окропом. Заізолювати форму ізолятором гіпс- акрил (напр. Izo-Sol). Після охолодження 

Рекомендоване співвідношення компонентів суміші: 2,4 г порошку на 1 г рідини
Дозування і змішування
Ми рекомендуємо використовувати HDPE поліетиленові рукавички, щоб захистити руки. Підготуйте 
дві ємності з хімічно стійкого матеріалу (скло, поліетилен і т.п.), для змішування порошку з рідиною. 
В одну з ємностей налийте потрібну кількість рідини, додавайте до моменту насичення порошок (ден-
тин) відповідного кольору і ретельно перемішйте. Дентин порошки можуть бути змішані разом, щоб 
сформувати індивідуальний колір. Через 2 хвилини в другу ємність налийте потрібну кількості рідини, 
додайте порошок (емаль) і ретельно перемішайте. Ємності щільно закрийте. Після короткого періоду 
часу перевірте стан акрилового тіста.
Накладання
Приблизно через 8-10 хвилин після змішування порошку з рідиною тісто придатне до накладання у 
форму. Ретельно вимішуйте руками дентинову частину, користуйтеся при цьому рукавичками з HDPE. 
Викладіть тісто на форму та накрийте поліетиленовою плівкою. Закрийте кювету та помістіть її під прес. 
Обережно пресуйте до моменту повного змикання країв частин кювети. Вийміть кювету з пресу, зніміть 
плівку, гострим ножем рухами в напрямку до ріжучого краю виготовлюваних зубів виріжте зайвий ден-
тин, підготувавши місце для накладання емалі. Накладіть шар емалі, знову накрийте плівкою, закрийте 
кювету та пресуйте її до досягнення зусилля 3000 кг. Відкрийте кювету і перевірте, чи правильно пере-
ходить шар дентину в емаль. Якщо все гаразд, видаліть випресувані надлишки акрилу, складіть кювету, 
на той раз без плівки, помістіть в прес та стискайте до досягнення зусилля 3000 кг. Після 10 хв вийміть 
кювету з-під пресу та стисніть струбциною.
Полімеризація

Обробка
Охолоджену до температури навколишнього середовища кювету відкрити, звільнити виріб з гіпсу. За-
стосовувати обробку та полірування стандартними методами.
Заходи безпеки.
Рекомендації по заходам безпеки:
H225 Легкозаймиста рідина і пара.
H315 Викликає подразнення шкіри.
H317 Може викликати алергічну реакцію шкіри.
Н335 Може викликати подразнення дихальних шляхів.
P210 Берегти від тепла / іскор / відкритого полум’я / гарячих поверхонь. Не палити.

Заходи безпеки 
Р261 Уникати вдихання пилу / диму / газу / туману / пар / аерозоль.
Р280 Захисні рукавички / захисний одяг / засоби захисту очей / обличчя.
P302 + P352 контакт зі шкірою: Промити водою з милом.
P501 Для утилізації вмісту / контейнера звернутися в уповноважену організацію.

радіації. При роботі з матеріалом не їсти, не палити. Слід уникати вдихання парів рідини, безпосеред-
нього контакту складових матеріалу чи вологого акрилового тіста з шкірою та очима. Працювати в добре 
вентильованому приміщенні. Використовувати витяжку. У випадку потрапляння частинок порошку в 
очі можливе механічне подразнення. У разі потрапляння акрилового порошку або рідини в очі промити 
водою і звернутися до лікаря. Місця контакту шкіри з продуктом або компонентом вологого акрилового 
тіста ретельно промити водою з милом. У разі випадкового проковтування інгредієнта продукту негайно 
зверніться до лікаря. Небезпечний для навколишнього середовища. Не виливати рідину в каналізацію.

Умови зберігання та експлуатація виробу
Рідина чутлива до впливу температури і ультрафіолетового випромінювання, під впливом яких може 
наступити неконтрольована реакція полімеризації. Складові виробу зберігати в оригінальних упаков

-

дітей. Не використовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на торговій 
упаковці і етикетках компонентів продукту.
Утилізація

Письмові, усні інструкції та інформація, що передається під час демонстрацій, що проводяться ви-
робником, засновані на сучасних уявленнях про рівень розвитку стоматологічних технологій. Вони є 
обов’язковими до прочитання і вивчення перед використанням препарату. Інформація, отримана з 
інших джерел, не звільняє споживача від особистого контролю над правильним застосуванням пре-
парату. Відповідальність виробника за кінцевий результат застосування препарату носить обмежений 
характер, оскільки застосування препарату проходить без можливості контролю з боку виробника.
Всі зауваження, що стосуються наших препаратів, просимо надсилати на нашу адресу
Уповноважений представник в Україні:
ТзОВ «Прем’єр Дентал»,
вул. Лепкого 3, кв. 1, 79007 Львів, Україна; 
тел.: +38 (032) 259-04-44;
E-mail: premier@dental.net.ua
WEB: www.premier-dental.com.ua

Виробник:
Евералл7 Cп.з.о.о.  - Августувка 14, 02-981 Варшава, Польща
Everall7 - Augustówka 14, 02-981 Warszawa, Polska

Останнє оновлення інструкцій: 2021-05
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Everall7 Sp. z o.o.

 biuro@everall7.pl 
www.everall7.pl

Villacryl Stc hot

Villacryl Stc hot

Не использоватьпродукт после истечения срока годности, указанного на коммерческой упаковке 
и этикетках ингредиентов продукта.
Хранение и эксплуатация продукта:
Жидкость чувствительна к воздействию температуры и УФ-излучению под действием которых 
может произойтиь неконтролируемая реакция полимеризации. Компоненты продукта следует 
хранить в оригинальной плотно закрытой таре, в темном и хорошо вентилируемом помещении 
при температуре 5-25 ° C, в недоступном для детей месте. Не использоватьпродукт после 
истечения срока годности, указанного на коммерческой упаковке и этикетках ингредиентов 
продукта.
Утилизация отходов
Удалять согласно правилам об отходах. Картонные коробки, этикетки и инструкции пригодны для 
рециклинга, утилизировать как неопасные бытовые отходы. 
Порошоковый компонент и упаковка от порошка относятся к неопасным отходам; утилизировать 
как смешанные бытовые отходы. В случае упаковки после порошка возможен рециклинг.
Жидкость и упаковка от жидкости относятся к категории опасных отходов. Их следует передать 
профессиональному получателю опасных отходов

Сумісні вироби
Для застосування з металами та стоматологічними сплавами.

После полимеризации материал не виден на рентгеновских снимках
Хранение и эксплуатация продукта:
Жидкость чувствительна к воздействию температуры и УФ-излучению под действием которых 
может произойтиь неконтролируемая реакция полимеризации. Компоненты продукта следует 
хранить в оригинальной плотно закрытой таре, в темном и хорошо вентилируемом 
помещении при температуре 5-25 ° C, в недоступном для детей месте. Не использоватьпродукт 
после истечения срока годности, указанного на коммерческой упаковке и этикетках 
ингредиентов продукта.
Хранение и эксплуатация продукта:
Жидкость чувствительна к воздействию температуры и УФ-излучению под действием которых 
может произойтиь неконтролируемая реакция полимеризации. Компоненты продукта следует 
хранить в оригинальной плотно закрытой таре, в темном и хорошо вентилируемом 
помещении при температуре 5-25 ° C, в недоступном для детей месте. 
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