
Een heldere blik

EXACLEAR 
van GC

Materiaal van transparant  
vinylpolysiloxaan

PARTNER VAN GRADIA® PLUS  
voor transparant werk

• Uitstekende controle van details
• Gemakkelijk te verwerken
• Snelle uitharding



EXACLEAR en GRADIA PLUS  
 van GC

EXACLEAR is zeer nuttig om tijdelijke kronen of veneers te maken. Het gebruik van de GC GRADIA PLUS 
Light Body in plaats van kunststof is eenvoudiger en minder techniekgevoelig. Spuit het materiaal 
gewoon in de EXACLEAR sleutel!

U heeft optimale visuele controle door de hoge transparantie en u kunt een efficiënte polymerisatie 
bereiken door lichtuitharding door de sleutel heen. Het materiaal is stevig maar flexibel en kan 
gemakkelijk worden verwijderd en verplaatst, zonder te scheuren.

Met One Body Light Body materiaal kan de volledige vorm geïnjecteerd worden. Lustre Paint kleuren 
kunnen ingezet worden om extern te karakteriseren en een lichtuithardende glanslaag aan te 
brengen.

Composiet wordt uitgehard door de uiterst 
heldere EXACLEAR.

De stompen worden voorbereid met een 
dun laagje was als cement spacer en GC 
Gradia separator.

Light Body (vb One Body) wordt 
geïnjecteerd door kanalen.

Light Body (vb One Body) wordt 
geïnjecteerd door kanalen.

Na verwijderen van de EXACLEAR mal en 
afslijpen van de kanalen.

Tijdelijke restauraties afgewerkt met  
Lustre Paint.

Casussen: Stephen Lusty, Verenigd Koninkrijk  
EXACLEAR, GC Stick en GRADIA PLUS zijn handelsmerken van GC.
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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. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com 

GC Europe NV
Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental
http://benelux.gceurope.com

Uw partner in complexe klinische situaties

Tijdelijke implantaatabutments met 
opaker laag GRADIA PLUS en  
GC-stickversterking

Ingespoten en uitgeharde Light Body. Cut Back tot dentine niveau, zandstralen en 
Ceramic Primer aanbrengen.

Laatste casus afgewerkt met Lustre Paint CLF.Na injectie van LB base E om de glazuur 
laag en finale contour te restaureren, 
zandstralen, Ceramic Primer.


