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HARVARD CEMENT 
snabbhärdande SE 
Zinkfosfatcement           
 
Bruksanvisning till tandläkaren 
 
Sammansättning: 
1 g pulver innehåller: 
zinkoxid 890 mg, magnesiumoxid 89 mg; 
1 g vätska innehåller: 
o-fosforsyra 540 mg. 
Användningsområden: 
Fixering av kronor, bryggor och inlägg. 
Dosering: 
Fixeringskonsistens: 
1,8 g pulver : 1,0 g vätska 
Dosering och provklimat för provändamål enligt DIN EN ISO 9917: Blanda till de angivna mängderna 
vid 23 ± 1°C och en relativ luftfuktighet på 50 ± 10%. 
Rekommendationer för bearbetning: 
För tillblandning av cementen recommenderas en till 20°C tempererad, ren och torr glasplatta och en 
spatel som inte färgar av sig. 
Tillblandning: 
För att kunna blanda till en homogen konsistens ska den doserade pulvermängden i fyra småportioner 
(1/2 1/4 1/8 1/8). Börja med den minsta mängden och blanda inom 90 sekunder ut den i den doserade 
vätskan. Fixeringskonsistensen har uppnåtts när den utdragna spetsen, som bildas då spateln lyfts 
upp, långsamt sjunker tillbaka ner i massan. Pulverrester och förorenade vätskor ska kasseras. 
Blandningstid: 
90 sekunder 
Bearbetningstid från blandningsstart (vid 23 °C): 
2 minuter 30 sekunder 
Härdningstid frå och med när tillblandningen är klar: 
3 00 – 5 00 minuter 
Särskilda upplysningar: 
- Direkt applicering på dentin nära pulpan eller på öppen pulpa far inte göras. 
- Irritation på pulpan kan uppstå efter cementering. 
- Cementen ska appliceras på den torra tandytan. Låt den torka utan fuktighet tillkommer. 
- Se till att genast efter varje användning stänga behållarna igen. 
- Vätskan innehåller fosforsyra och är frätande. Vid oavsiktlig ögonkontakt, spola genast ögat med 
mycket vatten. 
Färger: 
1 (vitaktigt), 2 (vitaktigt blått), 3 (vitaktigt gult), 4 (ljusgult), 
5 (gult), 8 (pärlgrått), 12 (brunt), 15 (rosa) 
Förpackningsstorlekar: 
Pulver: 100 g och 35 
Vätska: 40 ml och 15 ml. 
HARVARD CEMENT snabbhärdande 
- Ska inte anveändas efter utgången av bäst föredatumet. 
- Lagringstemperatur: 2-28 °C. 
- Motsvarar följande specifikation: DIN EN ISO 9917. 


