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Четири цвята покриват всички случаи

Четири цвята с оптимизиран ефект на сливане 
са внимателно подбрани за перфектно 
интегриране на цвета при всички случаи, но 
ограничавайки броя на цветовете. С помощта 
на пробните пасти, може да се уверите, че 
избраният цвят ще Ви осигури желаната 
естетика.

Превъзходно представяне

G-CEM Veneer е високо напълнен и изключи-
телно устойчив на изтриване.
С G-Premio BOND и G-Multi PRIMER, се осигурява 
голяма здравина на връзката за надеждни, 
естетични възстановявания. Механичните му 
качества са подобни на пастовидните композити, 
но с лесна манипулация, идваща от ниския 
вискозитет.

Предоставено от Dr. J Mattiussi, Италия

Натурална естетика

G-CEM Veneer се адаптира към всички сложни 
естетични случаи, осигурявайки естествен 
резултат.

Флуоресценцията на G-CEM Veneer е адапти-
рана към естествения зъб. Той ще остане 
незабележим при всички светлини условия.

Възхитете се от представянето му!

Флуоресценция на 0.5 mm диск. A: G-CEM Veneer; B: Variolink 
Esthetic; C: Panavia V5; D; NX3 Nexus; E: Calibri; F: RelyX Unicem

G-CEM Veneer от GC
Уникална манипулативност, превъзходна здравина.

A2
Стандартът при 

циментирането на 
повечето от протетичните 

Ви конструкции.

Translucent
Перфектен за много 

тънки възстановявания, 
запазвайки естествения 

цвят.

Opaque
При необходимост 

от маскиране 
на преоцветена 

подлежаща структура.

Bleach
За засилване на 

опацитета и яркостта, 
когато се изискват 

перлено бели зъби.

G-CEM Veneer
G-CEM Veneer Starter Kit

012383
2 x G-CEM Veneer Допълнително A2 & TR, 2 x Try-in Paste 
Допълнително A2 & TR, 1x G-Multi PRIMER, 1x G-Premio 
BOND, 45x Игловидни накрайници

G-CEM Veneer Refill 1 ml (1.7 g) + 10 смесителни накрайници
012389 G-CEM Veneer A2 EEP
012390 G-CEM Veneer Translucent (TR) EEP
012391 G-CEM Veneer Opaque (OP) EEP
012392 G-CEM Veneer Bleach (BL) EEP
G-CEM Try-in paste 1.2 ml (1.5 g)
012803 G-CEM Try-in Paste A2
012804 G-CEM Try-in Paste Transclucent
012805 G-CEM Try-in Paste Opaque
012806 G-CEM Try-in Paste Bleach
Свързани продукти
901503 GC удължени смесителни накрайници (30 броя)
009553 GC G-Multi PRIMER 5 ml
012695 GC G-Premio BOND, Допълнително 5 ml EEP

G-CEM Try-in Paste, G-CEM Veneer, G-Multi PRIMER и G-Premio BOND 
са търговски наименования на GC.
Calibra, NX3 Nexus, Panavia V5, RelyX Unicem и Variolink Esthetic DC 
не са търговски наименования на GC.
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G-CEM™ 
Veneer от GC

Високоестетичен 

фотополимеризиращ, 

композитен цимент 

с лесно нанасяне

Перфектно 
         разтичане

TranslucentA2

Opaque Bleach

Свалете си GC Luting Guide 
за последователността при всяко циментиране.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com
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Оригинална GUF технология

FSC технология

Ултра фин пълнител Силанизиращ агент

Обработка на повърхността

Обработка на повърхността

G-CEM™ Veneer

G-CEM Veneer от GC

Естетичен цимент с лесно нанасяне и големи механични качества.

G-CEM Veneer притежава всички съставки, за да осигури най- зашеметяващия краен 

резултат за уверена усмивка. Тайната е в неговата оптимално балансирана формула 

Full-coverage Silane Coating (FSC) технология. Тази съвременна обработка на пълнителя 

позволява постигането на равномерно преразпределение на голямо количество пълнители 

в матрикса. Резултатът: уникална манипулируемост и отлични физични качества.

Предимства на тиксотропията

Благодарение на новата FSC технология, G-CEM 
Veneer е много тиксотропен. Той остава на място, 
когато не го докосвате и се разтича, ако му се 
приложи натиск. По този начин, цялата повърхност на 
възстановяването се покрива равномерно без шупли, 
запазвайки минимална дебелина на слоя. Резултатът: 
перфектно пасване!
Друго предимство на FSC технологията: G-CEM 
Veneer не е леплив. Ето защо, е лесно на го нанесете 
с изключителна прецизност и с лекота да отстраните 
излишъците. Оптимално балансираното му разтичане 
превръща този цимент в лесен за използване и 
ефикасен, в сравнение с много течливите или с 
предварително затоплените композити.
Тази уникална консистенция прави G-CEM Veneer 
идеалният партньор за всички Ваши естетични 
възстановявания.

Full-coverage Silane Coating (FSC)

G-CEM Veneer е създаден, използвайки последната 
иновация при технологията на пълнителите 
(Full coverage Silane Coating, FSC).
Повърхността на пълнителите е почти напълно 
покрита с силанизиращ агент, предлагайки 
перфектна връзка между пълнителите и матрикса. 
Тази нова технология предлага разпределение 
на по-голямо количество пълнител (ниво на 
напълненост 69% w/w) по много ефикасен начин 
и осигурява тиксотропна консистенция.

G-CEM Veneer Конкурент

Перфектно разтичане Улеснете трудните стъпки.
В комбинация с универсалния праймер G-Multi PRIMER, и универсалния 
бонд G-Premio BOND, G-CEM Veneer осигурява стабилна и надеждна 
адхезия към всички видове субстрати и препарации. Циментирането 
става напълно стандартизирано.

G-Premio BOND е изцяло универсален 
адхезив с доказала се формула, която се 
свързва към всички препарации за здрава 
и надеждна адхезия. G-Premio BOND съдържа 
три функционални мономера за връзка към 
всички препарации, независимо дали е дентин, 
емайл, метал или композит.
G-Premio BOND може да се използва с двата 
метода за ецване, препоръчани при фини 
възстановявания като фасети: селективно 
ецване на емайла или тотално ецване.
След фотополимеризиране адхезивният слой е 
равномерен, позволяващ перфектна адаптация 
на възстановяването през цялото време.

G-Premio BOND

G-Multi PRIMER

G-Multi PRIMER е универсален праймер, 
използващ три различни химични агента за 
осигуряване на надеждна връзка при всички 
ситуации. Добавяйки силан към праймера, 
а не към адхезива, се осигурява стабилна 
адхезия.
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СТЪПКИ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

0. Преди 1. Проба на възстановяването 2. Ецване на препарацията 3. Нанесете G-Premio BOND 4. Нанесете G-Multi PRIMER 5. Циментиране 6. Отстраняване на излишъка 7. Окончателно

G-CEM Veneer е в четири 
естетични цвята. Те са вни- 
мателно подбрани, за да оси- 
гурят пълноценна естетика.

Четири естетични цвята

С помощта на пробните пасти 
лесно може да предвидите 
крайния резултат. Това помага 
при избора на правилен цвят 
и опацитет.

Предсказуем краен 
резултат

Ецнете селективно емайловите 
граници или използвайте под-
ход за тотално ецване при 
малки препарации, които 
обхващат основно емайла.

Изберете Вашия метод за 
ецване

Доказалата се формула на 
G-Premio BOND осигурява 
свързване към всички субстрати. 
Той се полимеризира отделно и 
е толкова тънък, че не компро- 
метира поставянето на фасетата.

Свързване към всички 
субстрати

След правилната предвари-
телна подготовка (ецване 
или пясъкоструене), G-Multu 
PRIMER осигурява стабилна 
адхезия към всички естетични 
възстановявания.

Свързване към всички 
възстановявания

Тиксотропията и дългото 
работно време позволяват 
прецизно адаптиране.

Прецизно нанасяне

Краткото осветяване за 1-2 
секунди преди отстраняване 
на излишъка е по избор. След 
окончателното полимеризиране, 
границите могат да бъдат лесно 
финирани и полирани до 
голям блясък, за да се намали 
задържането на плака.

Лесно почистване

Голямата стабилност на цвета 
и отличните механични каче-
ства осигуряват надежден и 
дълготраен краен резултат.

Надежден край

адхезия към 
емайл и 
дентин

адхезия към 
емайл, дентин 
и пънчета от 

неблагородни 
сплави

адхезия към 
благородни 

сплави

адхезия към 
стъклена 
керамика, 
хибридна 

керамика и 
композити

адхезия към 
циркон, 

алумина и 
неблагородни 

сплави

адхезия към 
благородни 

сплави

G-CEM Veneer

Ползите от здравината, съчетани с 
перфектното разтичане...
Отлично пасване се получава без 
необходимост от предварително 
затопляне!

Малка дебелина на слоя

Гладката и блестяща повърхност се 
запазват във времето благодарение на 
изключителната износоустойчивост, 
предотвратяваща образуването 
на процеп по границата и устойчи-
востта на преоцветяване. FSC 
технологията и подобреният ма- 
трикс не позволяват загуба на 
частици и осигуряват хомогенно 
разпределение на пълнителя.

Изключителна износоустойчивост

G-CEM Veneer може да бъде 
фотополимеризиран отлично през 
възстановяване с дебелина <2 mm 
и с достатъчна транслуцентност. 
Показан е при композитни и кера-
мични фасети, инлеи и онлеи.

Отлична полимеризация

G-CEM Try-in Paste
Цветовете на пробните пасти G-CEM 
Try-in Paste съответстват перфектно 
на четирите цвята на G-CEM Veneer. 
Те са на водна основа за лесно 
отстраняване след ползване.

4-MET

MDP

MDTP

Silane

MDP

MDTP

G-CEM Veneer Relyx Veneer NX3 Nexus
Variolink 

Esthetic LC

G-CEM Veneer Relyx Veneer NX3 Nexus
Variolink 

Esthetic LC

Здравина на връзката към емайл (MPa) преди 
и след термоциклиране (20 000 цикъла)

Трислойно износване (μm)
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