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Agente de União VERSÃO 001 

 

INDICAÇÕES DE USO 

O agente de união ImoBond proporciona uma ligação química 
entre o dente acrílico e a base da prótese - base para a 
longevidade da prótese. 

 

CARACTERÍSTICAS 

✓ Adesão segura, mesmo nas situações mais exigentes; 

✓ União permanente e livre de falhas; 

✓ Cor transparente, invisível; 

✓ Aplicável com todos os acrílicos protéticos e dentes 
acrílicos. 

 

INSTRUÇÃO DE USO 

Preparo 

Depois de isolar o modelo de gesso com IsolanPlus, segue-se 
os seguintes passos: 

Para melhorar a união da resina acrílica básica e dos dentes acrílicos, 
as superfícies basais dos dentes deverão ser asperizadas com uma broca diamantada grossa ou com 
jatos abrasivos, remover o pó resultante da asperização. Aplicar duas vezes ImoBond com um pincel 
(sem virola de metal) e deixar atuar 30 segundos.  

Depois da segunda camada, o primer adesivo permanece ativo durante 10 minutos.  

Evite contaminar as superfícies que foram tratadas com ImoBond  

Preparar a resina acrílica da prótese de acordo com as instruções de uso. 

 

Reparo 

Para reparar uma prótese usada, asperize a superfície a ser reparada com uma broca de diamante e 
condicione com ImoBond como mencionado acima. 

Nota! 

Após aplicação o ImoBond permanece ativo por 10 min, se houver acréscimo de tempo o passo-a passo 
descrito acima deverá ser efetuado novamente 

O acabamento ou reparo deve ser realizado durante este tempo.  

Aplique a segunda camada.  

Complete a prótese na mufla com a resina acrílica de acordo com as instruções de uso. 

 

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES 

Não utilizar o material após expirado o prazo de validade; Facilmente inflamável; Irritante para os 
olhos, vias respiratórias e pele; Pode causar sensibilização em contato com a pele; Manter o 
recipiente num local bem ventilado; Manter afastado qualquer chama ou fonte de ignição; Não 
fumar no local da aplicação; Evitar o contato com a pele; Em caso de contato com os olhos, lavar 
imediata e abundantemente com água. 
 

EMBALAGEM 

Frasco de 45mL. 
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COMPOSIÇÃO 
Ácido Metacrilico  

Dimetacrilato 

Metilmetacrilato 

 

ARMAZENAMENTO 

Não armazenar acima de 25°C (77°F); 

Evitar luz solar direta; 

Voltar a fechar com cuidado após retirar o produto; 

Para preservar as qualidades do produto, guardá-lo bem fechado. 

 

VALIDADE 

 2 anos a partir da data de fabricação. 

 

ANVISA Nº 

81912539006 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  

Mauro Rodrigo Vieira  CRQ-IV: 04366291 

 Imodonto Indústria de Materiais Odontológicos Ltda. 
Rua Urbano Rabello, 572 - Vila Nova - Pirassununga - São Paulo – Brasil 

CEP: 13.632-302 - CNPJ(MF): 21.738.250/0001-01 - IE: 536.068.133.113 

www.imodonto.com - sac@imodonto.com - Fone: (19) 3565-2716 
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