
PEEK

ź efektivní broušení bez potřeby 
velkého tlaku

ź nehrozí zanášení břitů zbroušeným 
materiálem

ź  hladké vrchní plošky

DOPORUČENÉ OTÁČKY:

*PK frézy
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We bring good shapes to life

NOVINKY

*PEEK (Polyetheretherketon) 

Nový frézy s PK břity jsou speciálně vyvinuty k 
opracování termoplastických pryskyřic jako je 
PEEK* a ostatních tvrdých pryskyřic.

Křížový břit s příčnými zářezy je vyvinut tak, aby 
docházelo k optimálnímu odběru materiálu bez
zanášení břitů. Výsledkem jsou hladké a lehce 
leštitelné plošky. 

K optimálnímu lesku doporučujeme naše 3-krokové
leštiče na pryskyřice (zelený, šedý, žlutý) 

unikátní
         technologie
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Tyto frézy jsou výtečným doplněním ACR
břitu, který je určen k hrubšímu odběru 

materiálu.
PK frézy jsou svojí jemnější geometrií břitu

určeny k jemnějšímu broušení protéz
z PEEK* materiálu (částečné protézy).

Spojení křížového břitu s příčnými zářezy
umožňuje jemnou precizní práci bez 

zanášení břitu.

Tímto jsou PK frézy ideálním spojením 
hrubého ACR břitu a jemného EF břitu

pro opracování PEEK materiálu
a tvrdých protézových pryskyřic. 

Tato kombinace je také zřetelná díky 
barevnému označení na fréze.

   oranžový proužek
opracování pryskyřic jako ACR frézy

   červený proužek
jemné opracování materiálu

*PEEK (polyetheretherketon)

Tyto kovy a bezalergenní materiály jsou
využívány k výrobě zubních náhrad. 
Např. u  pacientů s alergiemi na kov.
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