
SteelProfi
Elastyczne krążki polerskie do
polerowania stopów chromowo-
-kobaltowych 

Posiadają dwa stopnie ścieralności dla 
optymalnego wygładzania powierzchni 
koron, mostów i protez szkieletowych 
wykonanych ze stopów chromo-kobaltowych.

1 etap  - Czarny - standardowe polerowanie, 
usuwa rysy i wygładza powierzchnię.
2 etap - Zielony - dokładne polerowanie 
powierzchnia nabiera lekkiego blasku, 
przygotowuje do ostatecznego polerowania. 

            
   

1301UM 1405UM

maks.  20 000 obr./min.

obróbka materiału | gumki, krążki i walce 

Gumki, krażki i instrumenty
do polerowania 
Firma Edenta oferuje narzędzia, instrumenty precyzyjne i gumki do 
najnowocześniejszych metod obróbki materiałów. W ofercie znajdują się 
specjalne gumki, instrumenty frez przeznaczone do obróbki różnych 
materiałów - o parametrach dopasowanych do specyfiki materiałów. 
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Krążki i walce
Chromopol do stopów szlachetnych 
i nieszlachetnych,
NE polisher do obróbki metali  
nieszlachetnych

            

   

NE Polisher
1020UM

Chromopol
0205UM

maks.  20 000 obr./min.



obróbka materiału | gumki, krążki i walce 
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Exa Dental 
uniwersalne
Uniwersalne krążki polerskie 
z silikonu, przeznaczone do 
wszystkich stopów: szlachet- 
nych, nieszlachetnych, chromo-
-kobaltowych i tytanu. Ideal-
ne do polerowania przejścia 
pomiędzy ceramiką a metalem. 
Tworzy na metalu długotrwały 
połysk. 

   
  

 

0654HP 0655HP 0656HP 0667HP 0675HP 0676HP BR03UM

max 5.000 - 7.000 obr./min. max 10.000 - 15.000 obr./min.

Exa Technique
do obróbki akrylu
3 stopniowy system obróbki protez i 
aparatów ortodontycznych wykona-
nych z akrylu.

1 stopień - obróbka wstępna
(gruba ziarnistość) - kolor zielony
gumki silikonowe do wykończenia 
i konturowania. Usuwa zadrapania 
i wygładza powierzchnię akrylu. 

2 stopień - polerowanie 
(średnia ziarnistość) - kolor szary 
gumki silikonowe do wygładzania
i wycieniania powierzchni materiału. 
Tworzy lekki połysk. Do wstępnego 
polerowania. 

3 stopień - polerowanie na wysoki 
połysk  (drobna ziarnistość) - kolor żółty
gumki silikonowe do ostatecznego
wygładzania i wycieniania akrylu. 

0410UM 0401UM

maks.
10 000 obr./min.

maks. 
20 000 obr./min.

Exa Cerapol

0306UM 0316UM

maks. 10 000 obr./min.

Exa Cerapol / Cerapol Super
gumki do ceramiki

do polerowania końcowego wszystkich koron 
ceramicznych, w tym prac pełnoceramicznych.

Cerapol Super

0321UM 0322UM

maks. 5.000 obr./min.

Exa Cerapol

      0310UM   0301UM

maks. 20 000 obr./min.

1103UM 1102UM 11002UM 1100UM

maks. 20 000 obr./min.

Occlupol 
gumki do metalu

Gumki do obróbki 
powierzchni żujących 
i trudnodostępnych 
miejsc. Przeznaczone 
do wszystkich stopów 
metali szlachetnych 
i nieszlachetnych.


