
O NOVO 
CONCEITO EM 
POLIMENTO



Um sistema de polimento automatizado 

para toda produção protética metálica. 

O novo conceito em polimento



O primeiro conceito de
eletropolimento a seco

DLyte é uma máquina de polimento de alta 

performance para o tratamento de peças 

metálicas. Um revolucionário eletropolimento a 

seco que não usa líquido durante seu processo.



O primeiro eletropolimento a seco

O processo não arredonda as bordas e pode 

penetrar em todas as zonas mortas

Depois da DLyteAntes da DLyte

Superfície Eletrólito

Durante um ciclo com a Tecnologia DryLyte

O eletrólito age somente nos picos, reduzindo a rugosidade por troca iônica

Superfície Eletrólito Material extraído por troca iônica Íon

Esse processo reduz os picos de rugosidade em toda 

superfície da peça, também penetrando em cavidades 

geralmente inacessíveis. A utilização de meios não abrasivos 

conserva a geometria inicial, mantendo ângulos.



Um polimento homogêneo e brilhante em 

toda a peça, que elimina as micro ranhuras

Um resultado homogêneo

Antes da DLyte Depois da DLyte



Conserva a geometria

Um processo totalmente automatizado que oferece 

um polimento brilhante espelhado numa única etapa

Respeita as tolerâncias e

preserva a geometria inicial 



Integração natural ao ritmo de produção

Manuseio simples e intuitivo, sem

necessidade de programação

Produtividade garantida em cada ciclo



Uma nova comodidade

Limpa, não tóxica e com a gestão simples dos resíduos, a Dlyte 

reduz o tempo de polimento e a toxicidade do método atual



Uma produção controlada 

Custo e tempo de processo controladoResultados previsíveis



PROCEDIMENTO DE 
POLIMENTO DLYTE

MÉTODO
TRADICIONAL

DE POLIMENTO

Corte dos condutos
e canais de acesso

Jateamento

Limpeza da peça
pós fabricação

Banho eletrolítico

Limpeza e brilho 
do metal

Abrasivo

Homogenização da 
superfície e definição 

dos ângulos

Polimento

Eliminação das micro 
ranhuras. Padronização 

dos ganchos

Brilho

Polimento da peça 
para um brilho final

Comparação entre o processo tradicional e DLyte

Abrasivo

Homogenização da 
superfície e definição 

dos ângulos



Equipamento quitado em 18 meses

Economia
de

€/peça
7.7

€/ano
24 K

Polimento manual tradicional

Custo de produção 2.000 €/mês

Trabalho manual por peça 10.5 €

Custo de consumíveis por peça 0.5 €

dos quais 10 min para o banho eletrolítico

11 €/peça

Tempo médio do polimento tradicional
40 min por peça

Resultado depois de um processo:
Mecânico/manual + banho eletrolítico clássico

Trabalho manual mínimo

Nenhum tratamento adicional 
depois de um ciclo DLyte

3.3 €/peça

Custo do consumível por peça 3.3 €

Tempo médio do ciclo 3 peças / 60 minutos

Resultado depois de um ciclo com DLyte 10D

POLIMENTO

Estudo de caso: Laboratório Dentário com
uma produção média de 12 peças/dia



DLyte Dental

DLyte1D DLyte10D DLyte100D

Máquina patenteada e fabricada por O uso da Tecnologia Patenteada DryLyte é uma 
concessão aprovada pela Empresa DryLyte 



Série DLyte1D

Braços removíveis otimizados para produção Conjunta e Separada

x1 x3 x3

A gama DLyte1 é a menor das máquinas compactas 

disponíveis no mercado. Esse formato atende à 

demanda dos laboratórios com uma produção 

metálica baixa, de 30 a 80 PPR’s por mês.  

Para Cromo Cobalto
DLyte1D

Para Titânio 
DLyte1DTi

Para Cromo Cobalto e Titânio
DLyte1D+Ti

PPR’s Implantes: barras,
pontes e reduções

Coroas e estruturas 
consolidadas

Tempo médio: 60min Tempo médio: 30minTempo médio: 45min

Máquina patenteada e fabricada por O uso da Tecnologia Patenteada DryLyte é uma 
concessão aprovada pela Empresa DryLyte 



DLyte10D

Série DLyte10D

DLyte10DTi

DLyte10D+Ti

x3 x9 x6

A gama DLyte10 é um sistema de medida mediana, a mais 

flexível em relação à produtividade. Essa máquina se integra 

facilmente a uma atividade cotidiana constante. Ela se adaptará 

perfeitamente a uma produção de 90 a 400 PPR’s por mês.

Máquina patenteada e fabricada por O uso da Tecnologia Patenteada DryLyte é uma 
concessão aprovada pela Empresa DryLyte 

Braços removíveis otimizados para produção Conjunta e Separada

Para Cromo Cobalto

Para Titânio 

Para Cromo Cobalto e Titânio

PPR’s Implantes: barras,
pontes e reduções

Coroas e estruturas 
consolidadas

Tempo médio: 60min Tempo médio: 30minTempo médio: 45min



DLyte100D

Série DLyte100D

DLyte100DTi

DLyte100D+Ti

x9 x16 x16

A gama DLyte100 é a maior das máquinas compactas disponíveis no 

mercado. Projetada para grandes laboratórios com uma alta produção 

metálica, em torno de 400 a 800 PPR’s, por exemplo, a DLyte 100 

oferece uma redução drástica de tempo e custo de polimento.

Máquina patenteada e fabricada por O uso da Tecnologia Patenteada DryLyte é uma 
concessão aprovada pela Empresa DryLyte 

Braços removíveis otimizados para produção Conjunta e Separada

Para Cromo Cobalto

Para Titânio 

Para Cromo Cobalto e Titânio

PPR’s Implantes: barras,
pontes e reduções

Coroas e estruturas 
consolidadas

Tempo médio: 60min Tempo médio: 30minTempo médio: 45min



Do cromo cobalto das grandes marcas metalúrgicas, ao titânio 

e seus diferentes graus, DryLite desenvolveu uma gama de 

eletrólitos para trabalhar todas as ligas e tipos de peças.

Uma escolha de consumível

Grupo de eletrólito para o Cromo Cobalto

CoCr 01 CoCr 02 CoCr MIX

Grupo de eletrólito para o titânio 

Ti MIX

Coisas para saber:

· O eletrólito 01 é a partícula mais grossa,

  de 0,8 à 1 mm de diâmetro. 

· O eletrólito 02 é a menor partícula, de 0,1

  a 0,3 mm de diâmetro.

· O eletrólito Mix (03) é uma mistura entre

  os dois eletrólitos 01 & 02.



dlyte.es

Espanha

C/Caracas 13-15 Nau 6,
08030 Barcelona (Espanha)

T. (+34) 931 256 536
info@gpainnova.com
www.gpainnova.com

Estados Unidos

4622 N. Hiatus Rd.
Sunrise, Fl.  33351 (USA)  

T. +1 (954) 530 8277
officeusa@gpainnova.com
www.gpainnova.com

China

Rm.1905, 19/F FWD Financial Centre,
308-320 Des Voeux Road Central,
Sheung Wan, Hong Kong

T. (+852) 25 377 338
officeasia@gpainnova.com
www.gpainnova.com

Uma empresa com visão global
Presente nos setores de saúde, aeronáutica, joias, e 

industrial, DLyte está disponível em todo o mundo.




