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A tökéletes    
  folyékonyság



GC G-CEM Veneer 

Egy esztétikai ragasztó cement mely egyszerően használható, és kiváló mechanikai 

tulajdonságokkal bír. A G-CEM Veneer az összetevőinek köszönhetően ragyogó végeredményt 

nyújt a magabiztos mosoly érdekében. A titok az optimálisan összeállított formulában rejlik, 

és a Full-coverage Silane Coating (FSC) technológiában. Ez az innovatív töltési eljárás, a 

töltőanyagnak a mátrixban történő homogén előszlásával magasabb töltottségi arány elérését 

engedi meg. Az eredmény: egyedülálló kezelhetőség és kiváló fizikai tulajdonságok.

A tixotrópia előnyei

Az új FSC technológiának köszönhetően, a G-CEM Veneer  
erősen tixotrópikus. Érintetlenül egy helyben marad, de 
nyomás alatt folyékonnyá válik. Ezáltal, a restauráció teljes 
felszíne egyenletesen befedhető hézagok nélkül, ugyanakkor 
a film vastagsága a minimumon tartható. Az eredmény: 

tökéletes illeszkedés! Az FSC technológia másik előnye: 

a G-CEM Veneer nem ragad. Ezért könnyen, és nagyfokú 
precizitással applikálható, majd a felesleg könnyedén 
eltávolítható. A cementet optimálisra beállított folyása teszi 
felhasználó-barátabbá és hatékonyabbá, összehasonlítva 
folyékony, vagy előmelegített hagyományos kompozitokkal. 

Egyedülálló konzisztenciája miatt a G-CEM Veneer az Ön 

ideális partnere minden esztétikus restaurációnál.

Full-coverage Silane Coating (FSC)

A G-CEM Veneer a töltőanyag technológia 
legújabb fejlesztésének (Full-coverage Silane 
Coating, FSC) felhasználásával készült.  
A töltet felszíne szinte majdnem teljesen be van fedve 
a szilán kötöanyaggal, ezáltal tökéletes kapcsolódást 
biztosítva a töltet és a mátrix közt. Ez az új technológia   több 
töltőanyag (töltőanyag 69% w/w) hatékony elosztását  
biztosítja és tixotrópikus konzisztenciát eredményez.

G-CEM Veneer Versenytárs

A tökéletes folyékonyság

Eredeti GUF technológia

FSC technológia

Ultra finom 
töltőanyag Szilán kötőanyag

Felület kezelés

Felület kezelés



Könnyítsen a bonyolult lépéseken
Egy univerzális primerrel a G-Multi PRIMER-rel, és egy univerzális bond anyaggal a 
G-Premio BOND-dal kombinálva, a G-CEM Veneer stabil és tartós adhéziót biztosít 
minden féle szubsztrát és preparáció esetén. Héjak, inlayk és onlayk ragasztása ezután 
valóban sztenderdizált lesz.

A G-Premio BOND egy valóban univerzális ragasztó 
melynek formulája már bizonyított, és amely bármely 
preparációnál alkalmazható az erős és tartós adhézióért.  
A G-Premio BOND három funkcionális monomert 
tartalmaz ezáltal alkalmazható minden preparáció esetén, 
legyen az dentin, zománc, fém vagy kompozit. 
A G-Premio BOND használható mindkét savazási 
módszernél melyeket vékony restaurációk esetén 
javasolnak, mint például a héjaknál: a zománc szelektív 
savazása vagy teljes savazás. 
Fénypolimerizálás után a bond réteg vékony és egyenletes 
lesz, ezáltal mindenkor tökéletes adaptációt biztosítva a 
restaurációnak.

G-Premio BOND

G-Multi PRIMER

A G-Multi PRIMER egy univerzális primer mely három 
különbözó kémiai anyag felhasználásával biztosít tartós 
adhéziót minden helyzetben. A szilán primerhez, és nem  
bondhoz történő hozzáadásával az adhézió stabilitása 
biztosított.
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EGYÉRTELMŰ APPLIKÁCIÓ PÁR LÉPÉSBEN 

0. Előtte 1. Próba 2. Savazás 3. G-Premio BOND applikálás

A G-CEM Veneer négy 
különböző árnyalatban kapható. 
Gondos válogatás eredménye, 
hogy minden esztétikai igényt 
kielégítsen.

Négy esztétikus árnyalat

A G-CEM Try-in Paste 
segítségével könnyen előre 
láthatja a végeredményt. 
Segít kiválasztani a megfelelő 
árnyalatot és opacitást.

Kiszámítható végeredmény

Savazza csupán a zománc 
széleket vagy válassza a 
teljes savazást a minimális 
preparálásnál ami leginkább a 
zománcot érinti.

Válasszon savazási módot

A G-Premio BOND bizonyított 
formulája biztosítja a kötést 
minden szubsztráthoz. 
Elkülönítve polimerizált, és 
annyira vékony, hogy nem 
befolyásolja a restauráció 
behelyezését.

Kötés minden szubsztráthoz

adhézió 
zománchoz és 

dentinhez

adhézió 
zománchoz, 
dentinhez, 
rezinhez és 

nem- 
nemesfémhez

adhézió 
nemesfémekhez

adhézió üveg 
kerámiához, 

hibrid 
kerámiához és 
kompozithoz

adhézió 
cirkónium- 
dioxidhoz, 
alumínium-

oxidhoz és nem-
nemesfém 
ötvözethez

adhézió 
nemesfémekhez

4-MET

MDP

MDTP

Silane

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

4. G-Multi PRIMER applikálás 5. Ragasztás 6. Felesleg eltávolítása 7. Végeredmény

A megfelelő előkezelés után 
(savazás vagy homokfújás), a 
G-Multi PRIMER megbízható 
adhéziót biztosít minden 
esztétikus restaurációnak.

Kötés minden restaurációhoz

A tixotrópia és a hosszú munka 
idő precíz applikálást enged 
meg.

Precíz applikálás

1-2 másodperc polimerizáció 
ajánlott a felesleg eltávolítása 
előtt. A végső fénypolimerizálás 
után a szélek könnyen 
finírozhatók és polírozhatók 
magas fényre, a plakk képződés 
minimalizálása érdekében.

Egyszerű letisztítás

A magas színstabilitás és a kiváló 
mechanikai tulajdonságok 
tartós és minőségi 
végeredményt biztosítanak.

Tartós végeredmény

G-CEM Veneer

A szilárdság nyújtotta előnyök a tökéletes 
állaggal kombinálva... A tökéletes 
illeszkedés elérhető előmelegítés nélkül!

Vékony filmvastagság

A sima és fényes felület megmarad az 
idők folyamán, köszönhetően a magas 
kopásállóságnak meggátolva ezáltal 
a széli rés kialakulását, és ellenáll az 
elszíneződésnek is. Az FSC technológia  és 
továbbfejlesztett mátrix megakadályozza 
a részecskevesztést és biztosítja a töltet 
homogén elosztását.

Extrém kopásálló

A G-CEM Veneer hatékonyan fénypo-
limerizálható  a restauráción keresztül is 
<2 mm elegendő transzlucencia esetén. 
Javasolt kompozit és kerámia héjak, 
inlayk, onlayk esetén. 

Kiváló polimerizáció

G-CEM Try-in Paste

A G-CEM Try-in Paste színei tökéletesen 
igazodnak a G-CEM Veneer négy 
árnyalatához. Az applikáció utáni könnyebb 
eltávolítás érdekében vízbázisú.

Kötési erő zománchoz (MPa)  
termociklusok előtt és után (20 000 ciklus)

Three-body wear (μm)
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Négy szín minden megoldáshoz

Négy szín optimális illeszkedéssel, a minden esetben 
nyújtott tökéletes színintegráció  érdekében gondosan 
kiválasztva, emellett redukálva a szükséges színek számát. 
A próbapaszták segítségével meggyőződhet arról, hogy a 
kiválasztott szín a kívánt megjelenést nyújtja majd.

Kimagasló teljesítmény

A G-CEM Veneer nagy töltöttséggel és extrém 
kopásállósággal rendelkezik. 
G-Premio BOND és G-Multi PRIMER használatával magas 
kötést biztosít a tartós és esztétikus restaurációk 
érdekében. Hasonló mechanikai tulajdonságokkal 
rendelkezik  mint a paszta állagú kompozitok, ugyanakkor az 
alacsony viszkozitásnak köszönhetően könnyen kezelhető.

Dr. J Mattiussi, Olaszország

Természetes esztétika

A G-CEM Veneer megfelel minden magas  igényt támasztó 
esztétikai esetnél, mivel természetes végeredményt nyújt.

A G-CEM Veneer fluoreszenciája a természetes fogakéhoz 
lett igazítva. Bármilyen fényviszonynál alig észrevehető.

Hagyja hogy lenyűgözze a teljesítménye

0.5 mm korongok fluoreszenciája. A: G-CEM Veneer; B: Variolink Esthetic 
DC; C: Panavia V5; D; NX3 Nexus; E: Calibra; F: RelyX Unicem

TranslucensA2

Opaque Bleach



GC G-CEM Veneer 

   Egyedülálló kezelhetőség, kimagasló szilárdság

A2
A legtöbb ragasztásnál 

használandó

Transzlucens
Tökéletes nagyon 

vékony restaurációknál, 
a természetes 
színárnyalat 

megtartására.

Opaque
Az elszíneződött 

szubsztrátok 
maszkolására, szükség 

szerint

Bleach
Az opacitás és 

világosság növelésére, 
amikor gyöngysor 
fehér fogak vannak 

megkívánva.

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 utántötő 1 ml (1.7 g) + 10 adagolócsőr
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
Kapcsolódó termékek
901503 GC dispensing tips long needle (30 pcs.)
009553 GC G-Multi PRIMER 5 ml
012695 GC G-Premio BOND, Refill 5 ml EEP

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 N.V.
GCEEO Hungary 
1027 Budapest   
Fazekas utca 29-31. 
Tel. +36.1.224.04.00 
info.hungary@gc.dental 
http://www.gceurope.com  
 

Töltse le GC Luting Guide App-unkat  
a lépésről lépésre instrukciókért  

bármely ragasztási eljárás esetén.

A G-CEM Try-in Paste, G-CEM Veneer, G-Multi PRIMER és a G-Premio 
BOND GC védjegyek.
A Calibra, NX3 Nexus, Panavia V5, RelyX Unicem és Variolink Esthetic 
DC nem GC védjegyek.
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