
Vaše presné náhrady 

a náš neuš£achtilý kov

GC Initial® 
Cast NP

Je to zhoda!

Odlievanie s istotou



GC Initial® Cast NP

Obj. Ëíslo Popis

901143   GC Initial Cast NP, 250 g  EEP

901144   GC Initial Cast NP, 500 g  EEP

901145   GC Initial Cast NP, 1000 g  EEP 

GC Initial Cast NP je v súlade s normou 
IsO 9693-1:2012 a IsO 22674:2006 štan-
dardy a prešiel testami cytotoxicity pod£a 
normy IsO 10993-5.

GC Initial Cast NP 

Zliatina na korunky a mostíky pre napa£ovanie keramiky 

Vytváranie vysoko kvalitných keramických koruniek a mostíkov, zároveñ funkËných a estetických, závisí na 
mnohých faktoroch, ale rovnako ako je dôležitá samotná štruktúra, všetko to zaËína s kovom. to je dôvod, 
preËo GC uvádza na trh chróm-kobaltovú zliatinu GC Initial Cast NP, ktorá nastavuje nové meradlá pre 
všestrannos†, výkon, manipuláciu a estetiku.
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Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odlievania: 
zatme£ujte v fosfátových zatmelovacích hmotách
GC Fujivest® Premium a GC Fujivest II

Pre dosiahnutie vynikajúcej estetiky:
Použite GC keramický fazetovací systém GC Initial MC

alebo GC kompozit pre nepriame náhrady GC GRadIa PLUs

Vyskúšajte GC Initial Cast NP a budete ohromení jeho vynikajúcimi 
technickými vlastnos†ami a optimálnym liacím výkonom, ktoré umožñujú 
jednoduché a priamoËiare spracovanie. 

V¢aka extra jemnej molekulárnej štruktúre GC Initial Cast NP produkuje odliatky s hladkým a kompaktným povrchom. tieto vlastnosti 
v kombinácii s tepelnou expanziou 14,1 x 10-6 K-1 (25 - 500°C) robia túto zliatinu GC Initial Cast NP kompatibilnú s väËšinou bežných 
konvenËných fazetovacích keramík na trhu. Je tiež kompatibilná s akrylovými fazetovacími materiálmi. táto zliatina zah§ña širokú 
škálu aplikácií - všetko od koruniek ku rozsiahlym mostíkom. táto zliatina má taktiež zníženú tvorbu oxidov, a to aj po opakovanom 
pálení keramiky, Ëo má za následok lepšie estetické výsladky.

Pozrite sa na štandardné vlastnosti zliatiny GC Initial cast NP:  

• Je kompatibilná s väËšinou bežných fazetovacích keramík 
• Má vynikajúce vlastnosti pri manipulácii a extra jemnú molekulárnu štruktúru
• Nízku tvorbu oxidov
• Všestranné využitie


