
G-CEM™ 
Veneer από την GC

Φωτοπολυμεριζόμενη 

ρητινώδης κονία με υψηλές 

αισθητικά απαιτήσεις  

και εύκολη εφαρμογή

 Η ιδανική ροή



G-CEM Veneer από την GC

Αισθητική κονία με εύκολη εφαρμογή και υψηλές μηχανικές ιδιότητες 
Το G-CEM Veneer έχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για να διασφαλίσει το πιο 
εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα για χαμόγελο γεμάτο αυτοπεποίθεση. Το μυστικό 
βρίσκεται στην ιδανικά ισορροπημένη φόρμουλα του με την τεχνολογία Full-coverage 
Silane Coating (FSC) Αυτή η πρωτοποριακή επεξεργασία του υλικού επιτρέπει να επιτευχθεί 
υψηλή περιεκτικότητα πλήρωσης με ομοιογενή κατανομή των υλικών πλήρωσης στη 
μήτρα. Το αποτέλεσμα: μοναδικός χειρισμός και εξαίρετες φυσικές ιδιότητες.

Πλεονεκτήματα της θιξοτροπικότητας 
Χάρη στη νέα τεχνολογία FSC, το G-CEM Veneer 
είναι πολύ θιξοτροπικό. Μένει στη θέση του, όταν 
δεν χρησιμοποείται και είναι ρευστό όταν τίθεται υπό 
πίεση. Με αυτόν τον τρόπο, ολόκληρη η επιφάνεια 
αποκατάστασης καλύπτεται, χωρίς κενά, ενώ το 
πάχος διαστρωμάτωσης διατηρείται στο ελάχιστο. Το 
αποτέλεσμα: απόλυτη εφαρμογή! 

Ακόμη ένα όφελος της τεχνολογίας FSC: Το G-CEM 
Veneer δεν κολλάει. Συνεπώς, εφαρμόζεται εύκολα με 
μεγάλη ακρίβεια και η απομάκρυνση της περίσσειας 
γίνεται με ευκολία. Η βέλτιστα ισορροπημένη ροή 
καθιστά την κονία ιδιαίτερα φιλική προς το χρήστη και 
αποτελεσματική σε σύγκριση με τα υψηλής ρευστότητας 
ή προ-θερμαινόμενα συμβατικά συνθετικά υλικά. 

Αυτή η μοναδική συνοχή καθιστά το G-CEM Veneer 
τον ιδανικό συνεργάτης σας για όλες τις αισθητικές 
αποκαταστάσεις.

Full-coverage Silane Coating (FSC)
Το G-CEM Veneer έχει παρασκευαστεί χρησιμοποιώντας 
την καινοτόμο τεχνολογία του σιλανίου πλήρους 
κάλυψης (Full coverage Silane Coating, FSC). Η επιφάνεια 
των υλικών πλήρωσης καλύπτεται σχεδόν πλήρως από 
τον παράγοντα σύζευξης σιλανίου, προσφέροντας 
άρτια σύνδεση μεταξύ του υλικού πλήρωσης και 
της μήτρας. Η νέα τεχνολογία επιτρέπει τη διάχυση 
μεγαλύτερης ποσότητας υλικών πλήρωσης (ποσοστό 
πλήρωσης 69% w/w) με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και 
επιφέροντας θιξοτροπική συνοχή.

G-CEM Veneer Ανταγωνιστικό προϊόν

Η ιδανική ροή

Γνήσια τεχνολογία GUF

Τεχνολογία FSC

Πολύ λεπτό 
υλικό πλήρωσης

Συνδετικός 
παράγοντας σιλανίου

Κατεργασία 

επιφάνειας

Κατεργασία επιφάνειας



Απλοποιώντας τα δύσκολα στάδια. 
Σε συνδυασμό με το G-Multi PRIMER ένα υλικό βάσης γενικής χρήσης, και το G-Premio 
BOND, ένα συγκολλητικό υλικό γενικής χρήσης, το G-CEM Veneer διασφαλίζει 
σταθερή και ανθεκτική συγκόλληση σε όλους τους τύπους υποστρωμάτων και 
παρασκευών. Η συγκόλληση γίνεται πραγματικά ρουτίνα.

Το G-Premio BOND είναι δοκιμασμένος συγκολλητικός 
παράγοντας γενικής εφαρμογής ο οποίος χρησιμοποιείται 
σε όλες τις παρασκευές για ισχυρή και ανθεκτική 
συγκόλληση. Το G-Premio BOND περιέχει τρία 
λειτουργικά μονομερή για την συγκόλληση σε κάθε 
παρασκευή, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για 
οδοντίνη, αδαμαντίνη, μέταλλο ή ρητίνη. 
Το G-Premio BOND μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με 
τους δύο τρόπους αδροποίησης που συστήνονται 
για τις λεπτές αποκαταστάσεις, όπως οι όψεις: την 
επιλεκτική αδροποίηση αδαμαντίνης ή την ολική 
αδροποίηση. 
Μετά από τον φωτοπολυμερισμό, η στρώση 
συγκολλητικού είναι λεπτή και ομοιόμορφη, 
επιτρέποντας πάντα ιδανική προσαρμογή της 
αποκατάστασης.

G-Premio BOND

G-Multi PRIMER

Το G-Multi PRIMER είναι ένα υλικό βάσης γενικής 
χρήσης το οποίο χρησιμοποιεί τρεις διαφορετικούς 
χημικούς παράγοντες για να διασφαλίσει ανθεκτική 
πρόσφυση σε όλες τις περιπτώσεις. Με την προσθήκη 
σιλανίου στο υλικό βάσης και όχι στο υλικό συγκόλλησης, 
διασφαλίζεται η σταθερότητα της συγκόλλησης.
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ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Πριν 2. Δοκιμή αποκατάστασης 3. Αδροποίηση παρασκευής

4. Εφαρμόστε τον 
 συγκολλητικό  παράγοντα 

G-Premio Bond

Το G-CEM Veneer διατίθεται 
σε τέσσερις διαφορετικές 
αποχρώσεις. Έχουν επιλεχθεί 
προσεκτικά, ώστε να καλύπτουν 
όλες τις αισθητικές ανάγκες.

Τέσσερις αισθητικές 
αποχρώσεις

Με την δοκιμαστική πάστα 
μπορείτε εύκολα να προβλέψετε 
το τελικό αποτέλεσμα Βοηθά 
στην επιλογή της σωστής 
απόχρωσης και αδιαφάνειας.

Προβλεπόμενο τελικό 
αποτέλεσμα

Αδροποιήστε τα όρια της 
αδαμαντίνης, για ελάχιστα 
επεμβατικές τεχνικές που 
εστιάζουν κυρίως στην 
αδαμαντίνη, ή επιλέξτε την 
τεχνικής της ολικής αδροποίησης.

Επιλέξτε τον τρόπο 
αδροποίησης

Η δοκιμασμένη φόρμουλα του 
G-Premio BOND διασφαλίζει 
συγκόλληση σε όλα τα 
υποστρώματα. Πολυμερίζεται 
ξεχωριστά και είναι τόσο λεπτή 
που δεν παρεμβαίνει στην 
έδραση της αποκατάστασης.

Συγκόλληση σε όλα τα 
υποστρώματα

πρόσφυση σε 
αδαμαντίνη  
και οδοντίνη

πρόσφυση σε 
αδαμαντίνη, 

οδοντίνη, ρητίνη 
και πυρήνα μη-

πολύτιμων 
μετάλλων

πρόσφυση σε 
πολύτιμα 
μέταλλα

πρόσφυση σε 
κεραμικά υάλου, 

υβριδικά 
κεραμικά και 

ρητίνες

πρόσφυση σε 
ζιρκόνιο, αλουμίνα 

και μη-πολύτιμα 
μέταλλα

πρόσφυση σε 
πολύτιμα 
μέταλλα

4-MET

MDP

MDTP

Σιλάνιο 

MDP

MDTP



G-CEM™ Veneer

G-CEM Veneer Relyx Veneer NX3 Nexus
Variolink 

Esthetic LC

G-CEM Veneer Relyx Veneer NX3 Nexus
Variolink 

Esthetic LC

5. Εφαρμόστε G-Multi PRIMER 6. Συγκόλληση 7. Αφαίρεση 8. Τελικό αποτέλεσμα

Μετά την κατάλληλη επεξεργασία 
(αδροποίηση ή αμμοβολή), το 
G-Multi PRIMER διασφαλίζει 
σταθερή πρόσφυση σε όλες τις 
αισθητικές αποκαταστάσεις.

Συγκόλληση σε όλες τις 
αποκαταστάσεις Η θιξοτροπικότητα και ο μεγάλος 

χρόνος εργασίας επιτρέπουν 
την ακριβή εφαρμογή.

Ακριβής εφαρμογή
Ο εστιακός πολυμερισμός για 1-2 
δευτερόλεπτα πριν την απομάκρυνση 
της περίσσειας είναι προαιρετικός. 
Μετά τον τελικό φωτοπολυμερισμό, 
τα όρια μπορούν να φινιριστούν 
και να στιλβωθούν με ευκολία σε 
υψηλό επίπεδο στίλβωσης για να 
ελαχιστοποιείται η παρακράτηση 
πλάκας.

Εύκολος καθαρισμός
Η υψηλή σταθερότητα χρώματος 
και οι εξαίρετες μηχανικές 
ιδιότητες διασφαλίζουν ανθεκτικό 
και ποιοτικό τελικό αποτέλεσμα.

Ανθεκτικό αποτέλεσμα

G-CEM Veneer

Τα οφέλη της αντοχής σε συνδυασμό 
με την  ιδανική ροή... Επιτυγχάνεται 
εξαίρετη εφαρμογή χωρίς να απαιτείται 
προ-θέρμανση !

Μικρό πάχος στρώσης

Η λεία και στιλβωμένη επιφάνεια 
διατηρείται σε βάθος χρόνου χάρη 
στην υψηλή αντοχή στη φθορά, 
αποτρέποντας το σχηματισμό κενού 
στα όρια και προσφέροντας αντοχή 
στον αποχρωματισμό. Η τεχνολογία FSC 
και η βελτιωμένη μήτρα αποτρέπουν την 
απώλεια σωματιδίων και διασφαλίζουν 
ομοιόμορφη κατανομή των υλικών 
πλήρωσης.

Ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά

Το G-CEM Veneer μπορεί να πολυμεριστεί 
αποτελεσματικά με εφαρμογή λάμπας 
πάνω από αποκαταστάσεις <2 mm με 
επαρκή ημι-διαφάνεια. Ενδεικνύεται για 
ρητινώδεις ή κεραμικές όψεις, ένθετα 
και επένθετα.

Εξαίρετος πολυμερισμός

Δοκιμαστική πάστα G-CEM
Οι αποχρώσεις της δοκιμαστικής πάστας 
G-CEM αντιστοιχούν απόλυτα στις 
τέσσερις αποχρώσεις των όψεων G-CEM 
Veneer. Έχουν βάση το νερό για εύκολη 
απομάκρυνση μετά την εφαρμογή.

Αντοχή συγκόλλησης σε σμάλτο (MPa) πριν και μετά τον κύκλο 
θέρμανσης (20 000 κύκλοι)

Φθορά τριών σωμάτων (μm)
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Τέσσερις αποχρώσεις που καλύπτουν 
τα πάντα 

Τέσσερις αποχρώσεις έχουν επιλεχθεί προσεκτικά για την 
τέλεια χρωματική ενσωμάτωση σε όλες τις περιπτώσεις, 
καθώς με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο απαιτούμενος 
αριθμός των αποχρώσεων.

Ανώτερη απόδοση 

Το G-CEM Veneer έχει υψηλή περιεκτικότητα σε 
ενισχυτικές ουσίες και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στη 
φθορά και τα κατάγματα. 
Με τα G-Premio BOND και G-Multi PRIMER, διασφαλίζεται 
υψηλή αντοχή για μεγάλης διάρκειας αισθητικές 
αποκαταστάσεις. Έχει μηχανικές ιδιότητες παρόμοιες με 
τα ρητινώδη υλικά τύπου πάστας, ωστόσο προσφέρει τον 
εύκολο χειρισμό του χαμηλού ιξώδους.

Ευγενική παραχώρηση του Δρα. J Mattiussi, Ιταλία

Φυσική αισθητική 

Το G-CEM Veneer προσαρμόζεται σε όλες τις 
αισθητικά απαιτητικές περιπτώσεις παρέχοντας φυσικό 
αποτέλεσμα. 
Ο φθορισμός του G-CEM Veneer προσαρμόζεται σε 
αυτόν των φυσικών δοντιών. Παραμένει δυσδιάκριτο σε 
όλες τις συνθήκες φωτισμού.

Θα εκπλαγείτε από την απόδοσή του.

Πηγή: GCC R&D
Φθορισμός δίσκων 0,5 mm. A: G-CEM Veneer, B: Variolink Esthetic, C: 
Panavia V5, D, NX3 Nexus, E: Calibri, F: RelyX Unicem

ΗμιδιάφανοA2

Αδιαφανές Bleach



G-CEM Veneer από την GC 
 Μοναδικός χειρισμός, ανώτερη αντοχή.

A2
Το πιο κοινό χρώμα 

συγκόλλησης για 
τις περισσότερες 

προσθετικές εργασίες 
σας.

Ημιδιάφανο 
Ιδανικό για 

πολύ λεπτές 
αποκαταστάσεις, για 

τη διατήρηση της 
φυσικής απόχρωσης.

Αδιαφανές 
Χρησιμοποιείται 
για την κάλυψη 

αποχρωματισμένων 
υποστρωμάτων,  
όπου απαιτείται.

Bleach 
Χρησιμοποιείται 
για την αύξηση 

της αδιαφάνειας 
και λάμψης, όταν 

επιθυμείτε κατάλευκα 
δόντια.

G-CEM Veneer
G-CEM Veneer Starter Kit

012383
2x G-CEM Veneer Refill A2 & TR, 2x 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

012384 G-CEM Veneer A2
012385 G-CEM Veneer Translucent (TR)
012386 G-CEM Veneer Opaque (OP)
012387 G-CEM Veneer Bleach (BL)
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
Related products

901503 GC dispensing tips long needle (30 pcs.)
009553 GC G-Multi PRIMER 5 ml
009036 GC G-Premio BOND, Refill 5 ml

Πραγματοποιήστε λήψη του Οδηγού GC Luting Guide  
για οδηγίες βήμα προς βήμα για κάθε  

επιλογή κόλλησης.

Τα G-CEM Try-in Paste, G-CEM Veneer, G-Multi PRIMER και G-Premio 
BOND είναι εμπορικά σήματα της GC.
Τα Calibra, NX3 Nexus, Panavia V5, RelyX Unicem και Variolink Esthetic DC 
δεν είναι εμπορικά σήματα της 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 

  Ναυάρχου Κουντουριώτου 3 - 546 25 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 270 550, 2310 270 850

E-mail: info@newdent.gr


