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»tyõi odstíny úplnê staËí

»tyõi odstíny s optimalizovaným efektem promíchání 
byly peËlivê vybrány pro skvêlou barevnou integraci 
ve všech põípadech, Ëímž se snížil požadovaný poËet 
odstínû. Díky použití try-in past si mûžete ovêõit, 
že vám vybraný odstín zajistí požadovaný estetický 
výsledek.

Skvêlé vlastnosti

G-CEM Veneer je vysoce naplnêný a extrémnê 
odolný vûËi otêru.
S použitím G-Premio BOND a G-Multi PRIMER 
je zajištêna vysoká pevnost vazby pro trvalé, 
estetická náhrady. Jeho mechanické vlastnosti 
jsou podobné pastovým kompozitûm, avšak s velmi 
snadnou manipulací díky nízké viskozitê.

Se svolením Dr. J Mattiussiho, Itálie

Põirozená estetika

G-CEM Veneer je vhodný pro všechny nároËné 
estetické põípady, kterým dodává põirozený vzhled.

Fluorescence G-CEM Veneer je põizpûsobena 
põirozeným zubûm. Bude v ústech nenápadný za 
všech svêtelných podmínek.

Jeho vlastnosti vás ohromí.

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

G-CEM Veneer od GC
  JedineËné zpracování, mimoõádná pevnost.

A2
Standard pro fixaci 

vêtšiny vašich 
protetických náhrad

Translucentní
Ideální pro velmi 

tenké náhrady, kdy 
je potõeba zachovat 

põirozený odstín

Opákní
Použití v põípadê 
nutného põekrytí 

diskolorace

Bleach
Použití pro zvýšení 
úrovnê opacity a 

jasu v põípadê, kdy 
je potõeba zvýraznit 

bêlost zubû

G-CEM Veneer
G-CEM Veneer Starter Kit

012383
2 x G-CEM Veneer Refill A2 & TR, 2 x Try-in Paste Refill A2 & 
TR, 1x G-Multi PRIMER, 1x G-Premio BOND, 45x needle tips

G-CEM Veneer Refill 1 ml (1.7 g) + 10 dispensing tips
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
Související produkty 
901503 GC dispensing tips long needle (30 pcs.)
009553 GC G-Multi PRIMER 5 ml
012695 GC G-Premio BOND, Refill 5 ml EEP

G-CEM Try-in Paste, G-CEM Veneer, G-Multi PRIMER a G-Premio BOND 
jsou obchodní znaËky GC.
Calibra, NX3 Nexus, Panavia V5, RelyX Unicem a Variolink Esthetic DC 
nejsou obchodní znaËky GC.
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G-CEM™ Veneer 
od GC

Svêtlem tuhnoucí pryskyõiËný 

cement se snadnou aplikací, 

urËený pro nároËné estetické práce.

Dokonalá
        zatékavost

TranslucentníA2

Opákní Bleach

Stáhnête si naši aplikaci GC Luting Guide 
krok za krokem pro každý zpûsob fixace.



Originální GUF technologie

FSC technologie

Ultra-jemné plnivo SilanizaËní prostõedek

Ošetõení povrchu

Ošetõení povrchu

G-CEM™ Veneer

G-CEM Veneer od GC

Estetický cement s jednoduchou aplikací a skvêlými mechanickými vlastnostmi.

G-CEM Veneer má vše potõebné pro dosažení vynikajícího výsledku, kterým je sebevêdomý úsmêv.

Tajemstvím úspêchu je optimálnê vyvážený koncept technologie Úplného pokrytí povrchu Ëástic

silanem (FSC). Tato inovativní úprava plniva umožñuje jeho husté a homogenní rozptýlení v matrici.

Výsledkem je pak unikátní manipulace a vynikající fyzikální vlastnosti.

Výhody tixotropie

G-CEM Veneer je díky nové technologii FSC velmi 
tixotropní. Jestliže není pod tlakem, zûstává na místê, 
a naopak je tekutý, pokud pod tlakem je. Tato vlastnost 
umožñuje materiálu, aby pokryl rovnomêrnê povrch 
náhrady velmi tenkou vrstvou, ve které nejsou žádná 
prázdná místa. Výsledkem je dokonalé zateËení!
Další výhodou FSC technologie je: G-CEM Veneer se 
nelepí. Velmi snadno a põesnê se aplikuje a põebytky
materiálu lze lehce odstranit. Díky optimálnê vyvážené 
zatékavosti je cement uživatelsky velmi põátelský a úËinný 
ve srovnání s vysoce zatékavými nebo põedehõívanými 
konvenËními kompozity.
VýjimeËná konzistence vám nabízí G-CEM Veneer jako 
ideálního partnera pro vaše estetické dostavby.

Úplné pokrytí povrchu Ëástic silanem (FSC)

G-CEM Veneer je vytvoõen s použitím nejnovêjší 
inovativní technologie plniva (Full coverage Silane 
Coating, FSC). Povrch plniva je dokonale pokryt 
silanizaËním prostõedkem, což nabízí skvêlé spojení
mezi plnivem a matricí. Tato nová technologie 
umožñuje rozptýlit velmi efektivnê mnohem vêtší
množství plniva (míra naplnêní 69% co do objemu), 
což ve výsledku vede k tixotropní konzistenci.

G-CEM Veneer Konkurence

Dokonalá zatékavost Zjednodušte si práci.
V kombinaci s univerzáním primerem G-Multi PRIMER a G-Premio BOND, 
univerzálním bondem, zajiš†uje G-CEM Veneer pevnou a trvalou vazbu ke 
všem typûm konstrukcí a preparací. Fixace se stává opravdu jednoduchou.

G-Premio BOND je skuteËnê univerzální 
adhezivum s osvêdËeným složením, díky kterému 
zajiš†uje trvalou a pevnou vazbu ke všem prepa-
racím. G-Premio BOND obsahuje tõi funkËní mono-
mery, které se vážou ke každé preparaci, a† už se 
jedná o dentin, sklovinu, kov nebo kompozit.
G-Premio BOND je možné použít u obou technik 
leptání, které jsou doporuËené pro tenké náhrady 
jako napõ. fazety: selektivní leptání skloviny nebo 
technika total etch.
Po vytvrzení svêtlem je vazebná vrstva tenká a 
rovnomêrná, umožñuje dlouhodobou vynikající 
adaptaci náhrady.

G-Premio BOND

G-Multi PRIMER

G-Multi PRIMER je univerzální primer, který 
využívá tõi rûzné chemické substance k zajištêní 
trvanlivé adheze za všech okolností. Põidáním silanu 
k primeru, nikoliv k bondu, je zajištêna stabilita 
vazby.
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PÕESNÁ APLIKACE KROK ZA KROKEM

0. Põíprava 1. Použití try-in past 2. Leptání preparace 3. Aplikace G-Premio BOND 4. Aplikace G-Multi PRIMER 5. Fixace 6. Odstranêní põebytkû 7. KoneËný výsledek

G-CEM Veneer se dodává ve 
Ëtyõech rûzných odstínech. Byly 
peËlivê vybrány tak, aby uspoko-
jily všechny estetické požadavky.

»tyõi estetické odstíny

Díky try-in pastám snadno 
odhadnete koneËný výsledek. 
Použití pomáhá správnému 
výbêru odstínu a opacity.

Põedvídatelný výsledek

Naleptejte okraje skloviny nebo 
zvolte techniku total etch pro 
minimální preparace, které jsou 
vêtšinou lokalizovány ve sklovinê.

Vyberte zpûsob leptání

OsvêdËené složení G-Premio 
BOND zajiš†uje vazbu ke všem 
substrátûm. Polymeruje se 
separátnê a vrstva je tak tenká, 
že nemá vliv na umístêní náhrady.

Bondování všech substrátû

Po správné põípravê náhrady 
(leptání nebo opískování) zajistí 
G-Multi PRIMER stabilní vazbu ke 
všem estetickým druhûm náhrad.

Bondování celé náhrady

Tixotropní vlastnosti a dlouhý 
pracovní Ëas umožñují põesnou 
aplikaci.

Põesná aplikace

Põed odstranêním põebytkû je 
vhodná ËásteËná polymerace 
po dobu 1-2 sekund. Po koneËné 
polymeraci je možné snadno do- 
konËit marginální okraje a vyleš-
tit náhradu do vysokého lesku. 
Minimalizuje se tak vznik plaku.

Snadné oËištêní

Vysoká barevná stabilita a vynika-
jící mechanické vlastnosti zajiš†ují 
trvalý a kvalitní koneËný výsledek.

Trvalý výsledek

vazba ke 
sklovinê 

a dentinu

vazba ke 
sklovinê, 
dentinu, 

pryskyõici 
& slitinám 

obecných kovû

vazba ke 
slitinám 
drahých 

kovû

vazba ke 
sklokeramice, 

hybridní 
keramice a 

kompozitûm

vazba k oxidu 
zirkonu, oxidu 

hlinitému a 
slitinám 

obecných kovû

vazba ke 
slitinám 

drahých kovû

G-CEM Veneer

Výhodnou kombinací pevnosti a vyni-
kající zatékavosti… získáte vynikající 
põilnavost bez nutnosti põedehõívání!

Tenká vrstva materiálu

Díky vyskoké odolnosti proti opotõe-
bení si dlouhodobê zachovává hladký 
a lesklý povrch, Ëímž põedchází vyt-
váõení okrajových nerovností a je 
odolný vûËi diskoloracím. Technolo-
gie FSC a vylepšená matrice zabrañují 
postupným ztrátám Ëástic a zajiš†ují 
rovnomêrné rozložení plniva.

Dokonalá odolnost proti 
opotõebení

G-CEM Veneer mûže být spolehlivê 
polymerován pões náhradu o tlouš†ce 
<2 mm s dostateËnou translucencí. 
Indikován je pro kompozity a keram-
ické fazety, inleje a onleje.

Vynikající polymerace

G-CEM Try-in Paste

Odstíny G-CEM Try-in past dokonale 
odpovídají Ëtyõem odstínûm G-CEM 
Veneer. Pasty na bázi vody se po 
aplikaci snadno odstraní.

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

Pevnost vazby ke sklovinê (MPa) põed 
a po tepelném namáhání (20 000 cyklû)

Tõítêlesová odolnost (μm)
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