
Odstíny :
N3X - r˘æová
N5 - Ëirá
N8LF - jemnΩ
æilkovaná
N8L - r˘æová, jemnΩ
æilkovaná
N8 - r˘æová,
æilkovaná

Balení :

454 g práπku

2270 g práπku

237 ml tekutiny

946 ml tekutiny

míchací miska
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8. P®i vybavování náhrady z kyvety postupujte bΩænou
metodou. (Rozlámejte sádru kleπtΩmi a odstraµte ji z
náhrady.) Zbytky sádry mohou b÷t odstranΩny snadno
a bezpeËnΩ pomocí GC Roclean.

9. Upravte a vyleπtΩte náhradu bΩæn÷m zp˘sobem.

6. Vloæte πrouby a pod tlakem hydraulického lisu je utáhnΩte. Pro poly-
meraci umístΩte kyvetu  na 3 min. do mikrovlnné trouby p®i v÷konu
500W.  Pro ËásteËné náhrady s kovov÷mi prvky oza®ujte 1,5 minuty,
potom otoËte kyvetu dnem vzh˘ru a oza®ujte dalπí 1,5 minuty.

7. Nechte kyvetu 30 min p®i pokojové teplotΩ,
potom ochlaœte ve vodΩ. VyjmΩte sádru z kyvety.

4. UmístΩte namíchané tΩsto do formy (pouæijte
tenk÷, polyethylenov÷ film ) a zav®ete kyvetu. 

5. StisknΩte pomalu kyvetu, otev®ete a vyjmΩte
p®ebyteËn÷ materiál. Opakujte tento proces tak
dlouho, dokud vycházejí p®ebytky. 

2. Kdyæ sádra ztuhne, vyjmΩte vosk pod horkou
vodou a izolujte sádru GC Acro Sep. Dbejte na
to, aby se nekontaminovaly zuby. Vyplavení
vosku je moæno provést zah®átím v mikrovlnné
troubΩ (p®i plném v÷konu po dobu 1 minuty).

3. Nalijte doporuËené mnoæství tekutiny do
míchací mistiËky, potom p®idejte práπek.
Standardní míchací pomΩr je 30 g práπku/9 ml
tekutiny. Nemíchejte. Pouæijte po 20 minutách
odstátí p®i pokojové teplotΩ. 

1. Izolujte kyvetu nap®. vazelínou.
Zhotovte voskovou náhradu

bΩæn÷m zp˘sobem a umístΩte ji
do kyvety a naplµte GC Advas-
tone. Po ztuhnutí sádry izolujte
povrch pomocí GC Acro Sep.

Po zaschnutí  naplµte celou kyvetu
sádrou a uzav®ete  víkem.

VLASTNOSTI V¿ROBKU

BALENÍ

LABORATORNÍ POSTUP

NEBOJTE SE, VA©E NOVÁ PROTÉZA
M∏ÆE B¿T HOTOVA ZA 3 MIN.

GC Acron MC je bazální prysky®ice speciálnΩ vyvinutá pro

polymeraci v mikrovlnné troubΩ.

Nová revoluËní technologie za v÷hodné po®izovací náklady

»as polymerace 3 min. v standardní domácí mikrovlnné  

troubΩ - úspora Ëasu a energie

RovnomΩrná polymerace, dokonce v siln÷ch Ëástech

Vynikající objemová stabilita a p®esnost

Vhodná pro alergické pacienty - neobsahuje MMA

Bez diskolorace. Vynikající estetika. Snadné pouæití

Jednoduché zpracování p®i pouæití bΩæn÷ch metod

Dokonalé fyzikální vlastnosti - odolnost, tvrdost, pevnost
v ohybu, pruænost

BAZÁLNÍ PRYSKY“ICE PRO TVRZENÍ MIKROVLNOU ENERGIÍ

Pevnost v ohybu (kgf/cm2) 1,090.00

Transverzální modul  x 10-4 (kgf/cm2) 2.83

Transversální deflexe zatíæení  1.5 - 3.5 kg 1,76

zatíæení  1.5 - 5.0 kg 3,38

Tvrdost dle Knoop (KHN)   18.50

Absorbce vody  (mg/cm2) 0.67

Rozpustnost (mg/cm2) 0.01

Barevná stabilita                                                             dobrá

Dentamed (»R) spol. s r.o., Old®ichova 30, 128 00 Praha 2, Tel. 02-692 66 03 
Fax 02-692 66 05 • E-mail: dentamed@dentamed.cz • Internet: www.dentamed.cz
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©irok÷ okruh barev v÷robku

zajiπ†uje dokonalou estetiku

a efektivní ekonomickou práci:

GC Advastone
speciální kyvetovací sádra

GC Acro Sep
separaËní materiál 

prysky®ice/sádra 

sádra/sádra

GC Roclean
rozpouπtΩdlo sádry

GC Acron MC
sklenΩná miska

Nmm2

Nmm2
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GC Acron MC pro
kompletní a jednotnou

polymeraci za pouhé 3 min.

P®esnost

Model elasticity: GC Acron MC versus konkurence

125 Od 67
do 106

3.000 Od 2.300
do 2.800

Acron MC konkurence

Acron MC konkurence

Pevnost v ohybu: GC Acron MC versus konkurence

PolymeraËní Ëas p®i r˘zn÷ch metodách

P®edpokladem pro dobr÷ v÷sledek mikrovlnné polymerace je pouæití prysky®ice
GC Acron MC. Jenom potom bude v÷sledkem neporézní náhrada s hladk÷m
povrchem, stabilní barvou  a vynikající estetikou.

Mikrovlnná polymerace GC Acron MC zajiπ†uje objemovou stabili-
tu, vynikající p®esnost a dokonalé fyzikální vlastnosti, jako vysoká
pevnost v ohybu a vysoká tvrdost povrchu.  Tím vπím GC Acron
MC v÷raznΩ p®evyπuje vlastnosti a moænosti bΩæn÷ch materiál˘.  

KonvenËní teplem vytvrditelná prysky®ice  - 500 W/3 min

GC Acron MC - 500 W/3 min

Pr˘®ez po mikrovlnné polymeraci

Optimální v÷sledek se
dostaví tehdy, jestliæe
byl pouæit GC Acron
MC, mikrovlnnou
energií tvrzená
prysky®ice: æádné
porozity, dokonalá a
jednotná polymerace.

NedostateËn÷
v÷sledek p®i pouæití

bΩæné prysky®ice
tvrzené teplem:

viditelné porozity
zp˘sobí πpatné

fyzikální vlastnosti,
tvorbu plaku a
zmΩnu barvy. 

Pr˘®ez po tepelné polymeraci

●

GC Acron MC - V¿HODY V¿ROBKU GC Acron MC SYSTÉM

GC Acron MC, r˘zná balení

Prysky®ice GC Acron
MC je speciálnΩ vyv-
inuta pro mikrovlnné

zá®ení. Hladk÷ povrch
zabraµuje tvorbΩ

plaku. 

Kyveta GC
Acron MC je
vyrobena
z prysky®ice zesílené
skeln÷mi vlákny, která
zajiπ†uje trvanlivost
v kaædodenním pouæití
v zubní laborato®i. Její
pevn÷ design efektivnΩ
zabraµuje tomu, aby byla
kyveta zniËena p®i
lisování.

P®íbuzné v÷robky

Nová kyveta s kapacitou o 10% vΩtπí a
nové πrouby odolné mikrovlnnému zá®ení 

• Mikrovlnná polymerace

• Tepelná polymerace

• Va®ení

3 min.

45 min.

2 hod.

8-24 hod.• Nízká teplota

• Polymerace
ve vodní lázni


