
   Protocolo de Condicionamento de Peças em PEEK 

- Aumento da rugosidade superficial na superfície de cimentação (brocas diamantadas ou carbide);  

- Jateamento com Óxido de alumínio 0,50 µm durante 10 segundos (por área cimentável) a uma 

pressão de 3 bar, a 10 mm de distância em um ângulo de 45º (para criar micro-retenções);  

- Limpeza em ultrassom por 3 minutos em água destilada;  

- Condicionamento com ácido fluorídrico a 10% durante 20 segundos (para remoção dos óxidos 

contaminantes);  

- Limpeza com água corrente e remoção do ácido com vapor d´água;  

- Secagem das peças com jato de ar;  

- Aplicação do primer para polimetilmetacrilato e compósitos (Visio.Link, BREDENT) com 

microbrush esfregando na superfície cimentável e subsequente fotopolimerização em 

fotopolimerizador de luz halógena por 90 segundos ou em fotopolimerizador de alta potência por 10 

segundos 



   Protocolo de Condicionamento das Superfícies Metálicas (Links em Titânio) 

- Jateamento da superfície com Óxido de alumínio 0,50 µm durante 10 segundos 

(por área cimentável) a uma pressão de 3 bar, a 10 mm de distância em um ângulo 

de 45º (para criar micro-retenções);  

- Condicionamento com ácido fluorídrico 10% por 10 segundos;  

- Limpeza em ultrassom com água destilada para remoção de óxidos 

contaminantes;  

- Aplicação de vapor d´água e secagem com jato de ar;  

- Aplicação de primer para metal (ZPrime , BISCO) com microbrush e secagem 

natural por 1 minuto;  

- Cimentação com cimento resinoso autoadesivo (Permacem 2.0, DMG);  

- Ativação por fotopolimerização por 2 minutos com fotopolimerizador de luz 

halógena e 20 segundos com fotopolimerizador de alta potência.  



   Condicionamento de Superfícies das Superestruturas em Zircônia 

  

- Jateamento de superfície com Óxido de Alumínio 0,50 µm a 1 bar, a 10 mm de distância, 45º, por 10 

segundos;  

- Limpeza em ultrassom com água destilada por 3 minutos;  

- Aplicação de ácido fluorídrico 10% por 1 minuto;  

- Lavagem em água corrente e limpeza com vapor d´água;  

- Secagem com jato de ar;  

- Jateamento para silicatização com Rocatec Plus (3mEspe), 0,100 µm, a 2,6 bar, a 10 mm de distância, a 

45º por 10 segundos;  


