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1. Rengör tandytan med en våt bommulsrulle.
Etsa den del där tandsmycket ska sitta, lite
större än själva smycket. Etsa 20 sek torka
bort med nedåtgående rörelse, med fuktig
bomullsrulle.
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Torka ordentligt torrt med bommulsrulle,
kontrollera att det etsade området har blivit
matt och mjölkfärgat. Om inte upprepa
etsningen.
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3. Applicera bonding, Torka bort överskott
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5. Sätt en liten bit vax på en sond och plocka
upp smycket . Använd inte pincett. Lägg
smycket mot kompositen, vrid sonden och
denna släpper nu smycket lätt.
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6. Med sonden, jämna till kompositen runt
om - tjockare mot smycket och tunnare utåt –
ca 1 ½ mm. Du får på så sätt en mekanisk
låsning och försäkrar dig samtidigt att det
inte tränger in bakterier under smycket.
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Vid fästning av kristaller är det mycket viktigt att kompositen
binder sidan och inte bara baksidan. Risken är annars stor att
glaset så småningom separerar från den underliggande folien
och faller av. ”Kana” därför kristallen runt i kompositen med
sonden.
7. Tryck till igen på smycket så att den får
kontakt mot emaljen. Ljushärda först från
baksidan och sedan snett från alla riktningar
4 x 20 sek.
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Twindent tar inte ansvar för skador som kan uppkomma vid
felaktig bonding, användning eller avlägsnande av Twinkles.
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