Ficha Técnica

Gesso Tipo III
GESSO PEDRA TIPO III IMODONTO

VERSÃO 001

PRODUTO
Gesso Tipo III - Pedra
INDICAÇÃO DE USO
O gesso Pedra Tipo III Imodonto é indicado para confecção de trabalhos laboratoriais que exijam
resistência mecânica elevada, é do tipo alfa, com tempo de presa baixo, possui granulometria
fina, brilho nacarado e sedoso, características que facilitam o processo de acabamento do
modelo; a fim de se obter um melhor aproveitamento do gesso Tipo III Imodonto é recomendado
a manipulação do gesso em ambientes higiênicos, com instrumentos limpos, secos e água
filtrada*.
CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS
Consistência: 30 a 40 ml de água para 100g de pó.
Tempo de trabalho: 2 a 8 minutos.
Tempo de presa: 8 a 10 minutos.
Tempo de estabilização do gesso: 2 horas em local seco e arejado.
Resistência à compressão: 400 Kgf/cm².
COMPOSIÇÃO:
eventualmente.
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INSTRUÇÕES DE USO
Molhe a cuba plástica e deixe escorrer o excesso de água. Coloque a quantidade correta de
água filtrada dentro da cuba plástica e adicione o pó lentamente, para evitar bolhas.
Espatule de modo circular, para evitar a formação de bolhas, por 1 minuto ou até a massa
ficar homogênea.
ATENÇÃO: Usar máscara para evitar inalação.
Armazenamento: Guardar em recipiente fechado, em local seco e arejado.
Validade: 5 anos após embalado.
Disponível nas cores: salmão, amarelo.
REGISTRO DA ANVISA N°:

“Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC
24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973“
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Mauro Rodrigo Vieira CRQ-IV: 04366291

*para garantir a qualidade do gesso e evitar a proliferação de fungos no modelo, efetue a limpeza da
caixa d’água semestralmente.
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