
Cementerar allt.  
Med resultat  
som håller.

G-CEM 
LinkForce™

 från GC

Dualhärdande 

adhesivcement 

för alla indikationer 

och alla underlag
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mW/cm²

Ljustransmission genom olika underlag

Transparent skiva 
+ porslinsskikt 
1 000 mW/cm²

Zirkoniumdioxid 
+ porslinsskikt 

50 mW/cm²

Litiumdisilikat 
+ porslinsskikt 

50 mW/cm²
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G-CEM LinkForce har 
utmärkta kemiskt härdande 
egenskaper som gör att 
vidhäftningen alltid blir stark

Visste du att endast en begränsad ljusmängd 
tränger igenom restaurationen beroende på 
kronans kärnmaterial? Eftersom det är svårt att 
förlita sig helt på ljusaktivering har G-CEM 
LinkForce utformats för att vidhäftningen ska 
bli perfekt även vid kemisk härdning.

G-Premio BOND 
bindning till 

ALLA 
preparationer 

utan begränsningar

G-CEM LinkForce
stark bindning vid 

ALLA 
indikationer

G-Multi PRIMER 
tillförlitlig

vidhäftning till 
ALLA 

restaurationer

Tänk dig en standardiserad lösning för all cementering!

För alla restaurationer och alla underlag. Låter det för bra för att vara sant?

Alternativen inom restaurationsterapin har blivit allt fler med valmöjligheter som sträcker sig från inlägg/onlays, fasader 
och kron- och broterapi till CAD/CAM-protetik. Lägg därtill de nya underlag som används nu, zirkoniumdioxid, litiumdisilikat 
och hybridkeramer. Inte undra på att det är svårt att lära sig behärska alla cementeringstekniker för alla typer av indikationer 
och underlag.

Finns det en enda lösning för alla behandlingsmetoder?

Föreställ dig en universell lösning som möjliggör förutsägbara resultat och som innebär att du kan arbeta enligt 
standardiserade metoder. Om du tror att det kan vara något för dig har du kommit helt rätt. GC har tagit fram ett adhesivt 
resincement för universell användning och med garanterat stark bindning till alla underlag – vid alla indikationer, utan 
begränsningar.

G-CEM LinkForce från GC - universellt och hållbart adhesivcement  
för alla behandlingar.

Ett system, tre basprodukter: 
det enda som behövs för stark vidhäftning i alla situationer

G-CEM LinkForce från GC



 

4-MET MDP MDTP

Bindning till alla preparationer
Även när preparationen består av metall eller 
en kompositbaserad pelaruppbyggnad 
säkerställs tillförlitlig adhesion tack vare de tre 
funktionella monomerer som ingår i G-Premio 
BOND.

Tre möjliga etstekniker
G-Premio BOND kan användas för alla 
etsningsvarianter (självets, selektiv ets och 
totalets) utan nämnvärd postoperativ 
sensibilitet. 

Enkel applicering
Tack vare optimal viskositet och vätbarhet är 
G-Premio BOND lätt att applicera.

Ljushärda – eller inte ljushärda
Ljushärdning möjliggör omedelbar polymerisation och färre behandlingssteg. 
Dualhärdning (med G-Premio BOND DCA) ger tillförlitlig polymerisation av bondingskiktet 
till exempel vid cementering av pelare.

Enkel torkmetod och 3 μm filmtjocklek
Med en torktid på fem sekunder vid maximalt lufttryck skapas en filmtjocklek 
på 3 μm med garanterat perfekt adaptation till konstruktionen.

SEM-bild av CERASMART-restauration (A) med bindning till dentin (D)  
med G-Premio BOND (C) och G-CEM LinkForce (B)
Källa: GC R&D, Japan

En primer för alla underlag
Multi PRIMER innehåller tre olika kemiska 
substanser som ger perfekt vidhäftning i alla 
situationer. Eftersom silan tillförs till primern och 
inte till bondingmaterialet garanteras stabil 
vidhäftning.
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vidhäftning till emalj 
och dentin

vidhäftning till emalj, 
dentin, resin och 

pelarkonstruktioner 
av oädla 

metallegeringar

vidhäftning till 
ädelmetallegeringar

G-Multi PRIMER
Garanterar stabil bindning till ALLA restaurationer

G-Premio BOND
Bindning till ALLA preparationer utan begränsningar 

vidhäftning till 
glaskeramer, 

hybridkeramer och 
kompositer

vidhäftning till 
zirkoniumdioxid, 

alumina och oädla 
legeringar

vidhäftning till 
ädelmetallegeringar

Tillförlitliga resultat i alla steg under hela cementeringsproceduren

Silan MDP MDTP



G-CEM LinkForce™
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G-CEM LinkForce

RelyX Ultimate*

Multilink Automix*

PANAVIA F2.0*

NX3*

 

G-CEM LinkForce

RelyX Ultimate*

Multilink Automix*

PANAVIA F2.0*

Panavia V5*

NX3*
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G-Multi PRIMER
Garanterar stabil bindning till ALLA restaurationer

Tillförlitliga resultat i alla steg under hela cementeringsproceduren

G-CEM LinkForce
Stark bindning vid ALLA indikationer

Rätt färg för varje tillfälle
Välj mellan fyra färger och applicera enkelt 
direkt i restaurationen eller i rotkanalen med 
endospets.

Perfekt adaptation
Optimal vätbarhet och viskositet är en 
garanti för att cementet kommer att fördelas 
jämnt. Filmtjockleken på 4 μm är en extra 
garanti för optimal passform.

Enkelt att avlägsna cementöverskot 
Tack vare möjligheten att snabbhärda i  
1-2 sekunder blir det enklare att avlägsna 
cementöverskottet.

Hög putsbarhet och slitstyrka
Valet av ultrafina homogent fördelade 
fillerpartiklar i höga koncentrationer ger 
enastående slitstyrka även när 
kantanslutningarna är placerade på 
ocklusala ytor.

Effektiv polymerisation med kemisk 
härdning och ljushärdning 
Tack vare den perfekt avvägda andelen 
initiatorer garanteras alltid polymerisation 
även om ljuset inte kan tränga igenom 
restaurationen.
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Filmtjocklek (μm)

Bindningsstyrka för G-CEM LinkForce (MPa) 
till olika underlag före och efter 

termocyklisk behandling (5 000 cykler)

GC:s långa erfarenhet av primerframställning har utnyttjats 
till fullo vid framtagningen av G-Multi PRIMER. Produkten 
ger inte bara stark vidhäftning till alla underlag (även 
ädelmetallegeringar) utan också stabil bindning sett över 
lång tid.
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*Varumärke som inte tillhör GC Europe

Slitstyrka (μm) Kemisk härdning

Ljushärdning

Lithium Disilicate

Zirconia

Porcelain

Gold alloy



G-CEM LinkForce™

Du kan lita på 
G-CEM LinkForce  
i alla kliniska situationer,  

oavsett indikation och underlag.

en bra 
behandlingsmetod  
för alla kron- och 

broarbeten?

• En standardiserad metod  
för de vanligaste fallen?

• Effektiv bindning inte bara till den naturliga 
tanden utan även till metall och 

kompositbaserade pelaruppbyggnader?
• Valmöjlighet att etsa eller inte etsa, utan 

nämnvärd postoperativ sensibilitet?
• En universell primer som binder  

till alla ytor, från porslin till 
ädelmetallegeringar?

den perfekta 
produkten  

för fasader? 

• Enkel applicering och borttagning  
av överskott?

• Effektiv ljushärdning av bondingmaterial  
och cement?

• Ett färgsortiment för alla tillfällen som täcker 
både missfärgade och blekta tänder?

• En uppsättning try-in-pastor för att  
underlätta valet av färg?

• Fluorescens för bästa möjliga  
estetik?

en optimal 
lösning  

för cementering  
av pelare?

• Möjligheten att etsa dentin i djupa kanaler?
• Perfekt polymerisation av bondingskiktet  

efter blandning med dualhärdande  
aktivator i mörka kanaler?

• Låg viskositet för enkel och säker  
placering av pelare?

• Utmärkt kemisk härdning och  
hållbar bindning?

det rätta 
angreppssättet  

för inlägg/onlays?

• Stark bindning, även till  
icke-retentiva preparationer?
• Effektiv härdning, även  
under opaka restaurationer?

• Kantstabilitet och slitstyrka på ocklusala 
cementspalter?

• Ett material som är perfekt lämpat  
för alla CAD/CAM-restaurationer, 

inklusive hybridkeramer  
som CERASMARTTM270?

Vad är viktigast för dig när du vill hitta ...



Förpackningar

System Kit 
• G-CEM LinkForce A2, G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND, 
 G-Premio BOND DCA, G-Multi PRIMER, G-CEM Try-in Paste (A2 & Translucent), 
 GC Etchant, tillbehör 

Starter Kits 
• G-CEM LinkForce A2, G-Premio BOND, G-Multi PRIMER, tillbehör
• G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND, G-Multi PRIMER, tillbehör  

Refills
• Spruta 8.7 g (5 mL) (Translucent/A2/Opaque/Bleach)
• Try-in-pasta 1.5 g (1.2 mL) (Translucent/A2/Opaque/Bleach)
• G-Premio BOND, 5 mL
• G-Premio BOND DCA, 3 mL
• G-Multi-PRIMER, 5 mL

G-CEM LinkForce
Starkt adhesivcement för universell 

användning. Alltid nära till hands!

Bleach
(bleach opaque)

För ultravita restaurationer, 
ger ökad opacitet och 

luminans

Opaque
(universal opaque)
Används vid behov  

för att dölja missfärgade 
underlag

A2
(A2 translucent)
Standardfärg för 

cementering av de flesta 
typerna av protetiska 

arbeten

Translucent
(clear translucent)

Perfekt för mycket tunna 
restaurationer, bevarar 

ursprunglig färg

Fyra olika färger och try-in-pastor för alla estetiska behov

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
https://europe.gc.dental

GC NORDIC AB 
c/o Lundin Revisionbyrå
Erik Dahlbergsgatan 11B
SE-411 26 Göteborg
Tel. +46.768.54.43.50
info.nordic@gc.dental
https://europe.gc.dental/sv-SE
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