
G-CEM™ Veneer 
de la GC

Ciment rãºinic fotopolimerizabil 

pentru cerinñe cu o esteticã 

ridicatã ºi aplicare uºoarã.

Fluiditate perfectã



G-CEM Veneer de la GC

Un ciment estetic cu aplicare simplã ºi proprietãñi mecanice superioare.

G-CEM Veneer are toate ingredientele pentru a vã asigura obñinerea unui rezultat final 

excelent pentru un zâmbet încrezãtor. Secretul stã în formula sa perfect echilibratã prin 

tehnologia Fullcoverage Silane Coating (FSC). Acest tratament inovator al umpluturii 

permite o concentrañie ridicatã a particulelor ce se obñine prin repartiñia lor omogenã în 

matrice. Rezultatul: manipulare unicã ºi proprietãñi fizice excelente.

Avantajele tixotropiei

Datoritã noii tehnologii FSC, G-CEM Veneer este foarte 
tixotropic. Îºi menñine poziñia dacã nu este atins ºi devine 
fluid sub presiune. În acest fel, întreaga suprafañã a 
restaurãrii este acoperitã uniform, fãrã goluri, în timp ce 
grosimea filmului este menñinutã la minim. Rezultatul: o 
adaptare perfectã!

Un alt beneficiu al tehnologiei FSC: G-CEM Veneer nu 
este lipicios. Prin urmare, este uºor de aplicat cu o precizie 
ridicatã, iar excesul se îndepãrteazã uºor. Fluiditatea 
perfect echilibratã face ca cimentul sã fie prietenos 
cu utilizatorul ºi eficient în comparañie cu compozitele 
convenñionale preîncãlzite sau cele cu fluiditate ridicatã.

Aceastã consistenñã unicã face ca G-CEM Veneer sã fie 
partenerul ideal pentru toate restaurãrile dumneavoastrã 
estetice.

Full-coverage Silane Coating (FSC)

G-CEM Veneer este realizat utilizând cea mai recentã 
inovañie a tehnologiei particulelor de umpluturã (Full 
coverage Silane Coating, FSC - Lac silanizator cu 
acoperire totalã). Suprafaña particulelor de umpluturã 
este acoperitã aproape în totalitate de cãtre agentul de 
silanizare, oferind o conexiune perfectã între umpluturã ºi 
matrice. Aceastã nouã tehnologie permite dispersarea unei 
cantitãñi mai mari de particule de umpluturã (coeficient 
de particule 69% w/w) într-un mod extrem de eficient ºi 
determinã o consistenñã tixotropicã.

G-CEM Veneer Produs competitor

Fluiditate perfectã

Tehnologie GUF originalã

Tehnologie FSC

Umpluturã ultra-finã Agent de silanizare

Suprafañã tratatã

Suprafañã tratatã



Uºurañi etapele dificile. 
Combinat cu G-Multi PRIMER, un primer universal, ºi G-Premio BOND, un agent de 
adeziune universal, G-CEM Veneer asigurã o adeziune stabilã ºi durabilã la toate tipurile 
de substraturi ºi preparañii. Cimentarea devine într-adevãr standardizatã.

G-Premio BOND este un adeziv cu adevãrat universal, 
cu o formulã demonstratã clinic, ce aderã la toate 
preparañiile pentru o adeziune durabilã ºi puternicã. 
G-Premio BOND conñine trei monomeri funcñionali pentru 
a adera la fiecare preparañie, indiferent dacã este vorba de 
dentinã, smalñ, metal sau compozit.
G-Premio BOND poate fi utilizat în ambele moduri 
de demineralizare recomandate în cazul restaurãrilor 
cu grosime redusã cum ar fi fañetele: demineralizarea 
selectivã a smalñului sau demineralizarea totalã.
Dupã fotopolimerizare, stratul de adeziv este subñire ºi 
uniform, oferind o adaptare perfectã a restaurãrii în toate 
situañiile.

G-Premio BOND

G-Multi PRIMER

G-Multi PRIMER este un primer universal ce utilizeazã trei 
agenñi chimici diferiñi pentru a oferi o adeziune durabilã 
în toate situañiile. Prin adãugarea silanizatorului la primer 
ºi nu la agentul de adeziune, stabilitatea adeziunii este 
asiguratã.
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ETAPE SIMPLE DE APLICARE

0. Înainte 1. Proba restaurãrii 2. Demineralizarea preparañiei 3. Aplicare G-Premio BOND

G-CEM Veneer este disponibil 
în patru nuanñe diferite. Acestea 
au fost selectate cu atenñie pentru 
a acoperi toate cerinñele estetice.

Patru nuanñe estetice

Cu ajutorul pastei try-in puteñi 
prevedea cu uºurinñã rezultatul 
final. Ajutã la selectarea nuanñei 
corecte ºi opacitãñii.

Rezultat final predictibil

Demineralizañi marginile smalñului 
sau utilizañi o abordare cu demi-
neralizare completã pentru pre-
parañii minime ce sunt localizate 
în principal în smalñ.

Alegeñi modul de demineralizare

Formula demonstratã a lui 
G-Premio BOND asigurã adeziu- 
nea la toate substraturile. Se poli-
merizeazã separat ºi este atât de 
subñire încât nu interfereazã cu 
poziñionarea restaurãrii.

Adeziune la toate substraturile

adeziune 
la smalñ ºi 
dentinã

adeziune la 
smalñ, dentinã, 
rãºinã & bont 

metalic nepreñios

adeziune 
la metale 
preñioase

adeziune la 
ceramica pe 

bazã de sticlã, 
ceramica hibridã 

ºi compozit

adeziune la 
zirconia, alumina 

ºi metale 
nepreñioase

adeziune 
la metale 
preñioase

4-MET

MDP

MDTP

Silanizator

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. Aplicare G-Multi PRIMER 5. Cimentare 6. Îndepãrtarea excesului 7. Final

Dupã pretratamentul corect 
(demineralizare sau sablare), 
G-Multi PRIMER asigurã o ade-
ziune stabilã la toate restaurãrile 
estetice.

Adeziune la toate restaurãrile

Tixotropia ºi timpul de lucru 
extins permit o aplicare precisã.

Aplicare precisã

Prepolimerizarea timp de 1-2 
secunde înainte de îndepãrtare 
este opñionalã. Dupã fotopoli-
merizarea finalã, marginile pot fi 
finisate ºi lustruite uºor cu luciu 
ridicat pentru o retenñie minimã a 
plãcii bacteriene.

Curãñare simplã

Stabilitatea ridicatã a culorii ºi 
proprietãñile mecanice excelente 
asigurã un rezultat final calitativ 
ºi durabil.

Rezultat durabil

G-CEM Veneer

Beneficiile rezistenñei combinate cu 
fluiditatea perfectã... Se obñine o adaptare 
excelentã fãrã a fi necesarã preîncãlzirea!

Grosime scãzutã a filmului

Suprafaña netedã ºi lucioasã se menñine în 
timp datoritã rezistenñei ridicate la abraziune, 
prevenind formarea de spañiu marginal ºi 
decolorarea. Tehnologia FSC ºi matricea 
îmbunãtãñitã previn pierderea particulelor ºi 
asigurã o distribuñie omogenã a umpluturii.

Extrem de rezistent la abraziune

G-CEM Veneer poate fi polimerizat eficient 
prin restaurãri <2 mm cu translucenñã 
suficientã. Este indicat pentru fañete, inlay-
uri ºi onlay-uri ceramice ºi din compozit.

Polimerizare excelentã

G-CEM Try-in Paste

Nuanñele G-CEM Try-in Paste se îmbinã 
perfect cu cele patru nuanñe de G-CEM 
Veneer. Sunt pe bazã de apã pentru o 
îndepãrtare simplã dupã aplicare.

Rezistenña adeziunii la smalñ (MPa) 
înainte ºi dupã termociclare (20 000 cicluri)

Three-body wear (μm)
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Patru nuanñe ce acoperã toate cerinñele

Patru nuanñe, cu efect optimizat de armonizare, au fost 
atent selectate pentru o integrare perfectã a culorii în toate 
cazurile, limitând numãrul nuanñelor necesare. Cu ajutorul 
pastei try-in puteñi verifica dacã nuanña selectatã vã va oferi 
rezultatul estetic dorit.

Performanñã superioarã

G-CEM Veneer este foarte condensat ºi extrem de rezistent 
la abraziune.
Împreunã cu G-Premio BOND ºi G-Multi PRIMER, oferã 
rezistenñã ridicatã a adeziunii pentru restaurãri estetice ºi 
durabile. Prezintã proprietãñi mecanice similare cu cele ale 
compozitelor tip pastã ºi totuºi se manipuleazã uºor datoritã 
vâscozitãñii reduse.

Prin amabilitatea Dr. J Mattiussi, Italia

Esteticã naturalã

G-CEM Veneer se adapteazã tuturor cazurilor cu cerinñe 
ridicate de esteticã, oferind un rezultat natural.

Fluorescenña lui G-CEM Veneer este ajustatã la cea a dinñilor 
naturali. Va rãmâne neobservatã indiferent de lumina în care 
este expusã.

Veñi fi uimiñi de performanña sa.

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

TranslucentA2

Opac Bleach
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G-CEM Veneer de la GC
   Manipulare unicã, rezistenñã superioarã.

A2
Standardul pentru 

cimentarea 
majoritãñii lucrãrilor 

dumneavoastrã 
protetice

Translucent
Perfect pentru 

restaurãrile cu o 
grosime scãzutã 

pentru a conserva 
nuanña naturalã

Opac
Utilizat pentru a 

masca substraturile 
decolorate atunci când 

este necesar

Bleach
Utilizat pentru a 

mãri opacitatea ºi 
luminozitatea atunci 
când se doresc dinñi 

deosebit de albi

G-CEM Veneer
G-CEM Veneer Starter Kit

012383
2 x G-CEM Veneer Rezervã A2 & TR, 2 x Try-in Paste 
Rezervã A2 & TR, 1x G-Multi PRIMER, 1x G-Premio 
BOND, 45x vârfuri tip ac

G-CEM Veneer Rezervã 1 ml (1.7 g) + 10 vârfuri de dozare
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
Produse conexe
901503 GC vârfuri de dozare tip ac lung (30 buc.)
009553 GC G-Multi PRIMER 5 ml
012695 GC G-Premio BOND, Rezervã 5 ml EEP

Descãrcañi GC Luting Guide 
pentru instrucñiuni pas-cu-pas a fiecãrei 

opñiuni de cimentare.

G-CEM Try-in Paste, G-CEM Veneer, G-Multi PRIMER ºi G-Premio BOND 
sunt mãrci înregistrate GC.
Calibra, NX3 Nexus, Panavia V5, RelyX Unicem ºi Variolink Esthetic DC 
nu sunt mãrci înregistrate GC.
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