
Cálcio, grupos dimetacrilatos, carga inorgânica, fotoativador, estabilizante e pigmentos.

BIOCAL é uma composição de Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável e radiopaco. BIOCAL não 
inibe a polimerização de resinas restauradoras auto ou fotopolimerizáveis. Na versão dentina, 
possui coloração semelhante à dentina, não interfere na coloração final das restaurações em 
resinas compostas. 
BIOCAL foi formulado para apresentar alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico utilizado 
no condicionamento ácido das estruturas dentárias. Sua formulação também oferece potencial 
adesividade às superfícies metálicas, agindo como opacificador em reparos de próteses.
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2. Selecionar a cor do BIOCAL (branco ou dentina) e aplicar uma fina camada de no máximo 
0,2mm diretamente na cavidade com o bico aplicador;

4. Selecionar a cor do BIOCAL (branco ou dentina) e aplicar uma fina camada de no máximo 
0,2mm diretamente na cavidade com o bico aplicador, exclusivamente sobre o metal;

directly into the cavity 
with the applicator nozzle, exclusively on the metal;



Calcio, grupos dimetacrilato, carga inorgánica, fotoactivador, estabilizante y pigmentos.

Calcium, dimethacrylate groups, inorganic filler, photoactivator, stabilizer and pigments.

BIOCAL is a photopolymerizable and radiopaque Calcium Hydroxide composition. BIOCAL no
inhibits the polymerization of self- or light-cured restorative resins. In the dentine version,
has a color similar to dentin, does not interfere with the final color of restorations in
composite resins.
BIOCAL was formulated to present high resistance to dissolution by the phosphoric acid used
in the acid etching of dental structures. Its formulation also offers potential
adhesion to metal surfaces, acting as an opacifier in prosthesis repairs.

directly into the cavity with
the applicator nozzle;

BIOCAL es una composición de Hidróxido de Calcio fotopolimerizable y radiopaco. BIOCAL no
inhibe la polimerización de resinas restauradoras autopolimerizables o fotopolimerizables. En la versión de dentina,
tiene un color similar a la dentina, no interfiere con el color final de las restauraciones en
resinas compuestas
BIOCAL fue formulado para presentar alta resistencia a la disolución por el ácido fosfórico utilizado
en el grabado ácido de estructuras dentales. Su formulación también ofrece potencial
adherencia a superficies metálicas, actuando como opacificante en reparaciones de prótesis.

2. Seleccione el color BIOCAL (blanco o dentina) y aplique una capa fina de máx.
0,2 mm directamente en la cavidad con la boquilla aplicadora;ipsum

4. Seleccione el color BIOCAL (blanco o dentina) y aplique una fina capa de máx.
0,2 mm directamente en la cavidad con la boquilla aplicadora, exclusivamente sobre el metal;


