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Umenie dofarbovania 
keramiky



Zvládnite všetky svoje estetické úlohy s Initial™ od GC
SpoloËnos† GC ponúka používate£om produktov Initial najmodernejšie a vysoko 

estetické riešenia pre dofarbovanie keramiky. V závislosti od prípadu a od 

požadovaných vlastností Vám dva produktové rady Initial Lustre Pastes NF 

a Initial Spectrum Stains poskytnú oËakávané výsledky. Sú vhodné pre široký 

rozsah koeficientu tepelnej roz†ažnosti (CTE), v¢aka Ëomu môžete pracova† s kom- 

pletnou škálou keramiky GC Initial a s takmer všetkými ostatnými druhmi keramiky.

Initial Lustre Pastes NF, jedineËná 3D dofarbovacia glazúrovacia 
keramika od GC, prináša hÍbku a autenticitu všetkým Vašim dokonalým 

náhradám … a to len nanesením farbiËky. Už nepotrebujete zložité vrstvenie alebo 

¢alšie vypa£ovacie cykly k tomu, aby ste získali neprekonate£nú živos† a prirodzený 

lesk pre všetky Vaše náhrady.

Initial Spectrum Stains ponúkajú 2D dofarbovací efekt a je možné ich 

použi† pre vnútorné ako aj pre vonkajšie dofarbenie keramiky. ZabezpeËia 

ve£mi prepracovaný koneËný výsledok s lesklým povrchom a zachovaním textúry.

Oba tieto produkty sa navzájom dopÍñajú... V niektorých prípadoch sa môžu 

použi† obidva; napríklad, Spectrum Stains sa môžu prida† do Lustre Pastes NF 

alebo do keramických práškov na vrstvenie keramickej náhrady.

CTE 10-6 x K-1

Kompatibilita s keramickou líniou Initial



Lustre Pastes NF V-Shades

Lustre Pastes NF Gum Shades

Spectrum Stains
FarbiËky a glazúry sú vytvorené pre vonkajšie dofarbovanie a glazovanie keramických materiálov 
vo farbe zuba a pre vnútornú individualizáciu vrstvenej keramiky. Initial Spectrum Stains sú 
kompatibilné so širokým rozsahom koeficientu CTE a sú dokonale prispôsobené tak, aby sa 
hodili takmer pre všetky druhy keramiky. Predovšetkým sú prispôsobené k estetickému konceptu 
farieb portfólia keramiky Initial.

Initial Spectrum Stains sú práškové glazúrovacie farbiËky, ktoré sú k dispozícií v ponuke 16 
odtieñov pre dosiahnutie estetického výsledku Vašich náhrad.

Bez oh£adu na spôsob aplikácie sa dosiahne ve£mi decentný koneËný výsledok so zachovaním 
povrchovej textúry a zaistením optimálnej úrovne lesku.       

S odtieñmi “Body A-D“ dosiahnete ve£mi £ahko a rýchlo požadovaný odtieñ pod£a VITA k£úËa. S 
¢alšími dostupnými odtieñmi môžete náhrady ¢alej charakterizova† pre dokonale prispôsobený 
koneËný výsledok.

Gum Shades sú výsledkom špeciálneho výberu matných, ružovo zafarbených keramických 
ËiastoËiek, ktoré dokonale napodobñujú vzh£ad prirodzeného ¢asna. Je možné jednoducho 
dosiahnu† celkom prirodzený prechod medzi okrajom korunky a gingívou.
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Estetická krása v¢aka Initial Lustre Pastes NF
Dokonalá koneËná úprava Vašich náhrad

Jednoduché modifikácie

Už viac nepotrebujete zložité vrstvenie alebo ¢alšie vypa£ovacie cykly k tomu, aby ste získali neprekonate£nú živos† a prirodzený lesk pre všetky Vaše náhrady. S Initial Lustre Pastes NF môžete získa† 
hÍbku farby a prirodzenú translucenciu ... a to len nanesením farbiËky.
Initial Lustre Pastes NF sú založené na špeciálnej zmesi jemných keramických ËiastoËiek. Postupy pre dokonËenie Vašej práce zostávajú rovnaké bez oh£adu na techniku použitú pri vrstvení. Použitím 
riediacej tekutiny sa do konca zachová optimálna konzistencia.
Požadovaný odtieñ pod£a VITA k£úËa sa vytvorí nanesením pasty Lustre Pastes NF v rozmedzí ’’Body A-D’’. Tento postup zah§ña všetko potrebné pre rýchle vytvorenie odtieña pod£a VITA k£úËa.
K dosiahnutiu vysoko estetických výsledkov pre zdokonalenú charakterizáciu jednoducho použite ¢alšie dostupné odtiene.

S pastami Initial Lustre Pastes NF môžete jednoducho zmeni† bežnú keramickú korunku a mostík.
Zmeni† farbu, jas a svetlos† alebo prida† dodatoËný povrchový lesk nikdy nebolo tak jednoduché!

Báza Aplikácia LP Neutral Aplikácia odtieñov Body Shades Finálna náhrada 
vrátane farby a lesku

Jas Farba Intenzita šedej
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„Dofarbovanie 

keramiky umožñuje 

konkrétne 

vyjadrenie tých 

najnenápadnejších 

emócií“.



Pridajte charakter svojim „one body“ náhradám ...

H£adáte spôsob, ako doda† ¢alšiu živos† 
Vašim monolitickým prácam na báze zirkónu 
vytvoreným pomocou CAD/CAM, ako napr. s 
diskom Initial Zirconia Disk? Lustre Pastes NF 
sú riešením v každom prípade.

So systémami GC Initial IQ - One Body, Press-
over-Metal alebo Press-over-Zircon je možné 
doda† charakteristiku a lesk len v jednom 
vypa£ovacom cykle.

Plne anatomické konštrukcie z lítium disilikátu 
ako napr. LiSi Press je možné individualizova† s 
Lustre Pastes NF.

JedineËná konzistencia umožñuje homogénne modifikácie a vzh£ad. Požadovanú povrchovú textúru/hladkos† vrstvy Lustre Pastes NF je možné 
dosiahnu† jemným vibrovaním alebo kondenzovaním náhrady. Nie je potrebné žiadne zložité vrstvenie alebo ¢alšie vypa£ovacie cykly. Je to rýchle, 
jednoduché a bezpeËné. Pasty sú pripravené na použitie s jemnými tixotropnými vlastnos†ami pre jednoduchú a presnú aplikáciu.



... alebo ich upravte po vrstvách pre dosiahnutie
efektov hÍbky.

Použitím pást Initial Lustre Pastes NF pri 
technike cut-back docielite pri svojich 
lisovaných alebo vrstvených prácach tie 
najlepšie estetické výsledky. Po dofarbení 
pastami Lustre Pastes NF sa dokonËenie 
realizuje pomocou špeciálnej fazetovacej 
keramiky GC Initial: CL-F pre vysokú 
translucenciu a pomocou opálových a 
sklovinových hmôt pre incizálne efekty.

Cut back technika Použitie Lustre Pastes NF (+ vypa£ovanie) Použitie opálovej/Incizálnej hmoty (+ vypa£ovanie) KoneËný výsledok
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Doma£ujte Ëervenú a bielu estetiku ...
Dva systémy, jeden prístup.

Východisková situácia Použitie rôznych odtieñov ¢asien Initial Lustre Pastes NF Gum Shades

KoneËný výsledokCharakterizácia pomocou odtieñov pod£a VITA k£úËa



... s prirodzenými prechodmi, dokonca 
aj na zirkónovej konštrukcii.

Z dôvodu zvyšujúcej sa popularity 
zirkónových náhrad a náhrad vytvorených 
pomocou CAD/CAM spoloËnos† GC 
ponúka riešenia pre zachovanie rovnakých 
estetických štandardov. Vaša práca bude 
vyzera† prirodzene a pekne v¢aka Initial 
Lustre Paste NF. JedineËné zloženie tohto 
produktu ponúka lepšie prispôsobenie 
základnému keramickému materiálu a 
opticky pôsobí ako vrstvená keramika, Ëím 
sa zvyšuje 3D efekt Vašej náhrady.
V jednoduchosti je krása!
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Rozšírte svoje možnosti dofarbenia s Initial Spectrum Stains

Dve konzistencie so zachovaním textúry

Initial Spectrum Stains obsahujú pigmenty, ktoré sú sintrované vo vnútri živcovej matrice pre stabilitu a pre umožnenie konzistentných 
reprodukovate£ných výsledkov. Môžete sa pohra† s farbami a získa† neobmedzené farebné možnosti v¢aka Initial Spectrum Stains. 
Použite ich pre vnútorné ako aj vonkajšie dofarbenie. Môžu sa tiež prida† do keramickej hmoty alebo do pást Initial Lustre Pastes NF 
pre získanie ¢alších možností dofarbenia!

Initial Spectrum Stains je možné aplikova† v preferovanej konzistencii používate£a, ako pastu alebo tekutejšiu hmotu. Bez oh£adu na 
použitú konzistenciu bude koneËný výsledok rovnaký: ve£mi decentné zafarbenie a lesk so zachovaním povrchovej textúry náhrady; sú 
2D variantom pást Initial Lustre Pastes NF.

Korunka s jemnou textúrou 
pripravená na glazovanie

Glazovanie s tekutou alebo 
pastovou konzistenciou

Po vypa£ovaní: dofarbené a glazované 
so zachovaním jemnej textúry

Vnútorné dofarbenie ... ... alebo vonkajšie



2D a 3D riešenia pre dofarbovanie keramiky...
od spoloËnosti GC

Obrázky: s láskavým dovolením M. Brüsch, Nemecko - P. Freudenthal, Švédsko - D. Ibraimi, ŠvajËiarsko - B. Marais, USA

Ochranné známky spoloËnosti GC: Initial Lustre Pastes NF, Initial Spectrum Stains, Initial LiSi Press, Initial Zirconium Disk

GC Initial Lustre Pastes Set NF - V-Shades GC Initial Lustre Pastes Set NF - Gum Shades GC Initial Spectrum Stains

• 4 odtiene Body Shades a 1 neutrálny odtieñ pre získanie 
 náhrady v odtieñoch VITA tou najjednoduchšou cestou
• 9 odtieñov Effect Shades pre uplatnenie Vašich 
 umeleckých schopností a vytvorenie bielych škv§n, 
 dekalcifikácie, vlasových Ëiar a prasklín

Zloženie setu:
1x Neutral (4 g)
1x Value (4 g)
4x Body Shades (4x 4 g)
8x Enamel Effect Shades (8x 4 g)
1x riediaca tekutina (8 ml)
1x obnovovacia tekutina (8 ml)
1 miešacia podložka
2 štetce, Vzorkovník
Technický manuál

Zloženie setu:
5x Gum Shades (5x 4 g)
4x Stain Modifier pre LP NF (4x 3 g)
Riediaca tekutina (8 ml)
Obnovovacia tekutina (8 ml)
1 miešacia podložka
2 štetce, Vzorkovník
Technický manuál

Zloženie setu:
16x Initial Spectrum Stains SPS (16x 3 g)
1x Initial Spectrum Glaze Powder GL (10 g)
1x Initial Spectrum Glaze Liquid (25 ml)
Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8 g)
PríruËka pre Initial Spectrum Stain
odtiene

• 5 pripravených pást v odtieni ¢asien s ideálnymi tixo- 
 tropnými vlastnos†ami pre jednoduchú a presnú aplikáciu
• 4 miešate£né Gum Modifiers umožñujúce nekoneËnú 
 kreativitu ku kopírovaniu prirodzeného gingiválneho 
 prechodu

• 16 odtieñov v prášku umožñujúcich estetické doladenie
• dve konzistencie s decentným koneËným výsledkom, 
 so zachovaním textúry a získaním optimálnej úrovne lesku

Lustre Enamel Effect 9 (Hlboko oranžový) a 10 (Twilight) nie sú 

súËas†ou setu, ale je možné objedna† ich samostatne.
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GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com 

GC EUROPE N.V.

GCEEO Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / »adca
Tel.  +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
info.slovakia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

z 
L 

LF
 S

K
 7

 7
3 

02
/1

9


