
 Fundament  
     do Twoich prac
estetycznych

Primery z GC 
dedykowane

do uæytku w laboratorium 
dentystycznym



Trwałe połåczenie  
 z ceramikå i kompozytami

Zastosuj CERAMIC PRIMER II przed charakteryzacjå uzupełnieË CERASMART270 

przy uæyciu OPTIGLAZE color. Aby jeszcze bardziej wzmocniÊ efekt moæna równieæ 

zastosowaÊ technikë cut-back w połåczeniu z GRADIA PLUS.

CERAMIC PRIMER II to Twój preferowany partner, który gwarantuje silne połåczenie.

Prace pełnoceramiczne moæna scharakteryzowaÊ za pomocå GRADIA PLUS, 

w tym konstrukcje z cyrkonu.

W celu dodatkowej aplikacji lub naprawy 

GRADIA PLUS lub indywidualizacji 

GRADIA PLUS za pomocå GRADIA PLUS 

Luster Paint naleæy uæyÊ CERAMIC PRIMER II, 

aby zapewniÊ właπciwå adhezjë.

CERAMIC PRIMER II to specjalistyczny 

primer do wszystkich estetycznych 

uzupełnieË poπrednich.



GC Primers

Bohater do wszystkich Twoich
     podbudów na bazie metalu 

METAL PRIMER Z to jednoetapowy πrodek wiåæåcy æywicë z metalem.

Do silnego połåczenia metalowej konstrukcji z dowolnym rodzajem materiału 

na bazie æywicy, takim jak akryl i kompozyty oparte na æywicach metakrylanowych.

Łatwy w uæyciu i sprawdzony πrodek wiåæåcy!

Przed pokryciem metalowej konstrukcji przy uæyciu GRADIA PLUS Opaque, 

METAL PRIMER Z słuæy do utworzenia połåczenia chemicznego. 

Oprócz dedykowanego wskazania do przygotowania podbudów na bazie metalu,

METAL PRIMER Z moæna opcjonalnie stosowaÊ równieæ do wiåzania z konstrukcjami

z tlenku cyrkonu.

Baza  
 do modyfikacji protez

GC Acrylic Primer zwiëksza adhezjë miëdzy 

πwiatłoutwardzalnymi kompozytami 

a konwencjonalnymi æywicami akrylowymi 

stosowanymi w laboratoryjnych procedurach 

dentystycznych, takich jak modyfikacja zëbów 

protez lub æywic na płyty protez.



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
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Kompleksowe rozwiåzanie 
 do cementowania i naprawy

G-Multi PRIMER słuæy do wstëpnego przygotowania uzupełnieË przed 

cementowaniem za pomocå G-CEM LinkForce lub G-CEM Veneer 

i moæe byÊ równieæ stosowany do napraw wewnåtrzustnych. 

Zawiera trzy róæne czynniki chemiczne, aby zapewniÊ idealnå 

adhezjë do wszystkich rodzajów uzupełnieË.

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z i OPTIGLAZE color så znakami towarowymi firmy GC.
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