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Riešenie typu všetko v jednom 
      pre cementovanie a opravy

Špeciálne primery 

 od GC
pre použitie v zubných 

technikách

008552 CERAMIC PRIMER II, 3 ml EEP

009295 METAL PRIMER Z, 5 ml

901138 GC Acrylic Primer, 6 ml

009553 G-Multi PRIMER, 5 ml

G-Multi PRIMER sa používa k ošetreniu náhrad pred nacementovaním

pomocou G-CEM LinkForce alebo G-CEM Veneer a tiež sa môže

použi† pre intraorálne opravy. Obsahuje tri rôzne chemické látky

pre zabezpeËenie dokonalej väzby na všetky typy náhrad.

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, 
METAL PRIMER Z a OPTIGLAZE color sú ochranné známky spoloËnosti GC.



GC Primers

Trvalá väzba  
 s keramikou aj kompozitmi

Hrdina pre všetky Vaše kovové  
 konštrukcie 

METAL PRIMER Z je jednokrokový väzobný prostriedok živice na kov.
Na pevné spojenie medzi kovovou konštrukciou a akýmko£vek typom
živicového materiálu, ako sú akrylátové a metakrylátové kompozity.
L’ahko použite£ný a osvedËený väzobný prostriedok!

Pred nanesením GRADIA PLUS Opaque na kovovú konštrukciu
sa používa METAL PRIMER Z na vytvorenie chemickej väzby.

Okrem svojej špecifickej indikácie pre väzbu s konštrukciami na báze kovu
sa METAL PRIMER Z môže tiež použi† aj pre väzbu na zirkónové konštrukcie.

Základ pre úpravu zubných  
       náhrad / protéz

GC Acrylic Primer zlepšuje väzbu medzi
svetlom tuhnúcimi kompozitmi a bežnými
akrylátovými živicami používanými pri
dentálnych laboratórnych postupoch,
ako sú modifikácie zubov do protéz
alebo protézových báz. 

Naneste CERAMIC PRIMER II pred charakterizáciou Vašich náhrad 
CERASMART270 pomocou OPTIGLAZE color. Pre viac efektov hÍbky 
je možné použi† aj techniku cut-back v kombinácii s GRADIA PLUS.

CERAMIC PRIMER II je Váš preferovaný partner, ktorý zaruËuje pevnú väzbu.
Celokeramické náhrady je možné charakterizova† pomocou GRADIA PLUS
vrátane zirkónových konštrukcii.

Na dodatoËnú aplikáciu alebo opravu
kompozitu GRADIA PLUS alebo 
pri individualizácii GRADIA PLUS 
pomocou GRADIA PLUS Lustre Paint 
použite CERAMIC PRIMER II pre 
vytvorenie silnej väzby.

CERAMIC PRIMER II je špeciálne
adhezívum pre všetky nepriame
estetické náhrady.


