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Primul agent de lãcuire auto-adeziv pentru GIC ºi compozite
Datoritã monomerilor adezivi G-Coat PLUS nu face nici un compromis în privinña adeziunii la suprafeñele lãcuite. 
Acest lucru asigurã obñinerea beneficiilor complete ale laminãrii ºi cel mai înalt grad de protecñie marginalã a 
restaurãrii. Combinañia optimã de monomeri determinã G-Coat PLUS sã obñinã un grad ridicat de polimerizare 
fãrã un strat inhibitor de aer odatã ce a fost foto-polimerizat. 

G-Coat PLUS

G-Coat PLUS
Lac protector auto-adeziv foto-polimerizabil cu nano-
umpluturã
4 ml lichid, 20 godeuri, 50 micro-aplicatoare & 1 aplicator

Pregãtiñi suprafaña ce va 
fi lãcuitã

Aplicañi imediat (în 
maxim 60”) un singur 
strat uniform cu ajutorul 
unui aplicator

Foto-polimerizañi 20 de 
secunde

Interfaña S.E.M.s

Ambalare

Pas-cu-pas

Fuji IX GP/
G-Coat PLUS

G-Coat PLUS

Produs A

Fuji II LC 
Capsule

Gradia Direct 
Anterior

Dentinã 
bovinã

Fuji IX GP 
FAST

Smalñ
bovin

Produs B

G-Coat PLUS
de la GC.   

Un nou lac protector
cu nano-umpluturã

care va conferi
tuturor

restaurãrilor
dumneavoa-
strã un luciu

excelent ºi cel
mai bun start

posibil “în viañã”.

Rezistenñã la abraziune superioarã ºi un luciu de duratã
Adeziunea puternicã a lui G-Coat PLUS la materiale de restaurare diferite asigurã o abraziune uniformã ºi con-
trolatã în decursul timpului, ceea ce reprezintã o îmbunãtãñire majorã fañã de tehnologiile de lãcuire anterioare 
în cazul cãrora abraziunea initialã conducea la de-laminare. 

Rezistenña puterii de adeziune (MPa)

Dentinã/
G-Coat PLUS

Smalñ/
G-Coat PLUS

Primul lac auto-adeziv cu nano-umpluturã pentru restaurãri 
realizate cu ionomeri de sticlã sau compozit.

Realizat pentru o adeziune puternicã, rezistenñã la abraziune 
îmbunãtãñitã ºi extra protecñie marginalã. 

Lustruirea finalã ce va îmbunãtãñi restaurãrile dumneavoastrã din 
punct de vedere estetic având o excelentã stabilitate a culorii.

Cea mai rapidã metodã de finisare a restaurãrilor dumnea-
voastrã.
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Finisare ºi lustruire

G-Coat PLUS 

Restaurare finisatã Finisare finalã Apariñia asperitãñilor ºi 
pierderea luciului în timp 

Restaurare finisatã Lãcuire cu G-Coat PLUS 
care conñine nano-parti-
cule uniform dispersate

Lãcuirea oferã o disper-
sie a suprafeñei întãrite 
pentru o rezistenñã la 
abraziune superioarã & 
menñinerea luciului

Testarea în laborator a rezistenñei la abraziune 
Rezistenña la abraziune excepñionalã este demonstratã prin testarea în laborator
a EQUIA (Fuji IX GP EXTRA laminat cu G-Coat PLUS), dupã 20,000 de cicluri, rezis-
tenña la abraziune a lui G-Coat PLUS este similarã cu cea a blocului de ceramicã.

Test realizat de J. De Munck, Leuven BIOMAT Research Cluster, Catholic University 
of Leuven, Belgium.  
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Experimentañi ‘Ceea ce este mai 
bun din ambele lumi‘
G-Coat PLUS este primul lac protector cu nano-
umpluturã ºi dispersie unicã pentru glass-ionomeri, 
compozit ºi restaurãri provizorii. Glazura lichidã asigurã 
o esteticã îmbunãtãñitã ºi conferã rezistenñã sporitã, 
duritate ºi protecñie, ajutând în plus la economisirea 
timpului. Datoritã acestui lac nu mai este nevoie de 
lustruirea finalã a restaurãrii deoarece G-Coat PLUS 
oferã luciu de duratã ºi netezime perfectã printr-o 
aplicare simplã în 3 paºi.   

Formulã rãºinicã optimizatã prin 
tehnologia nano-particulelor
G-Coat PLUS este diferit fañã de alñi agenñi de lãcuire. 
Acest lucru se datoreazã faptului cã este primul mate-
rial stomatologic rãºinic care încorporeazã tehnologia 
cu dispersie unicã a nano-particulelor. Nano-particulele 
au fost folosite în trecut ca particule conglomerate. Cu 
toate acestea, noua tehnologie de producñie oferã 
posibilitatea unei dispersii uniforme a nano-particulelor 
în vederea îmbunãtãñirii rezistenñei la abraziune ºi a 
duritãñii lacului G-Coat PLUS.

              Introducem  

   un lac revoluñionar -  

              GC G-Coat PLUS.
Acum puteñi oferi restaurãrilor dumneavoastrã ‘Ceea ce este mai bun 
din ambele lumi‘ - o finisare excelentã combinatã cu o rezistenñã semni-
ficativ crescutã, în cel mai scurt timp posibil.

Tehnologie anterioarã -
nano-particulele sunt
conglomerate ºi sunt
dificil de dispersat uniform

Noua tehnologie cu nano-
particule - G-Coat PLUS 
conñine nano-particule
dispersate uniform

Nano-particule

Matrice rãºinicã

G-Coat PLUS

EQUIA: GC Fuji IX GP EXTRA ºi G-Coat PLUS

Pregãtirea cavitãñii
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curãñare pe dentinã

Demineralizañi 
marginile smalñului 
netratat

Aplicañi Fuji IX GP 
EXTRA 

Aplicañi G-Coat 
PLUS peste glass-
ionomer ºi smalñul 
demineralizat

Leziune cervicalã Aplicañi agentul 
de curãñare

Realizañi restaura-
rea cu Fuji II LC

Aplicañi
G-Coat PLUS

Restaurarea 
finisatã
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GC Fuji II LC ºi G-Coat PLUS

Conturañi
ºi finisañi

G-Coat PLUS este cea mai rapidã metodã de finisare a...

...Restaurãrilor cu glass-ionomeri 

O singurã aplicare rapidã a G-Coat PLUS va întãri ºi îmbunãtãñi rezistenña restaurãrilor realizate cu glass-ionomeri. 
Un strat protector de G-Coat PLUS permite maturarea completã a reacñiei glass-ionomerului ºi împreunã cu 
amânarea expunerii la salivã determinã cea mai rezistentã restaurare cu glass-ionomer. Infiltrarea lui G-Coat PLUS 
oferã protecñie internã împotriva fisurilor ºi a golurilor de aer pentru a îmbunãtãñi rezistenña la fracturare. În 
plus, cu G-Coat PLUS obñineñi o suprafañã extrem de netedã ºi un luciu excepñional.
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Rezistenña la fracturare (MPa)

Infiltrarea lui G-Coat PLUS pe suprafaña ionomerilor de sticlã condensabili oferã protecñie 
internã împotriva fisurilor ºi a golurilor de aer obñinându-se astfel o rezistenñã crescutã la 
fracturare. Dispersia nano-particulelor din G-Coat PLUS întãreºte stratul extern asigurând 
o rezistenñã crescutã la abraziune ºi protecñie împotriva eroziunilor acide.

1. Ciment ionomer de sticlã 2. Stresul mecanic se con-cen-
treazã în zona golurilor de aer 
de pe suprafañã ceea ce duce 
la propagarea fisurilor

3. G-Coat PLUS aderã la 
suprafañã ºi umple golurile

4. Stresul mecanic este disper-
sat datoritã stratului de lac 
întãrit

Întãrirea suprafeñei cu ajutorul lui G-Coat PLUS

...Restaurãrilor cu compozit 
O singurã aplicare rapidã a lui G-Coat PLUS va transforma imediat un compozit proaspãt aplicat într-o restaurare 
finisatã cu un luciu excepñional. Rezistenña agentului de lãcuire auto-adeziv îmbunãtãñeºte rezistenña la abra-
ziune a compozitului ºi conferã luciu zonelor retentive. În plus, în timp ce G-Coat PLUS aderã la restaurarea 
realizatã cu compozit precum ºi la suprafeñele dentare adiacente, va oferi compozitului - zonelor marginale 
ale dintelui extra protecñie. 

Îndepãrtañi excesul
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Coroanã provizorie 
ajustatã cu Unifast III

O aplicare a 
G-Coat PLUS

Coroanã provi-
zorie finalã dupã 
foto-polimerizare

Coroana este 
cimentatã cu un 
ciment provizoriu

...Coroanelor provizorii  
Cea mai rapidã modalitate de a finisa coroanele provizorii din compozit bis-acrilic sau coroanele provizorii acrilice 
se realizeazã prin aplicarea lui G-Coat PLUS ºi foto-polimerizare - doar de atât aveñi nevoie. G-Coat PLUS va oferi 
o finisare cu un luciu excepñional, cu o suprafañã netedã ºi rezistenñã la decolorare.

...Restaurãrilor existente
G-Coat PLUS aderã la restaurarea existentã ºi poate fi folosit ca ºi metodã simplã, uºor de aplicat de întreñinere 
a luciului în cazul situañiilor în care este necesarã o rezistenñã sporitã la abraziune, rezistenñã la mediul acid 
sau întreñinerea luciului. G-Coat PLUS poate fi folosit pentru refacerea suprafeñelor restaurãrilor existente care 
necesitã întreñinere, ex. dupã re-conturare pentru îndepãrtarea decolorãrii marginale din jurul vechilor restaurãri 
cu compozit.

Restaurare exis-
tentã cu discre-
panñe marginale

Dupã re-contu-
rare cu o frezã 
diamantatã
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PLUS o singurã 
datã cu ajutorul 
pensulei 

Cavitãñi cervicale

Foto-polimerizañi

Aplicañi G-Bond. 
Aºteptañi 5-10 
secunde

Restaurare
completã

Uscañi cu aer la 
presiune maximã
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Aplicañi compozi-
tul ºi finisañi

G-Bond, Gradia Direct ºi G-Coat PLUS



Experimentañi ‘Ceea ce este mai 
bun din ambele lumi‘
G-Coat PLUS este primul lac protector cu nano-
umpluturã ºi dispersie unicã pentru glass-ionomeri, 
compozit ºi restaurãri provizorii. Glazura lichidã asigurã 
o esteticã îmbunãtãñitã ºi conferã rezistenñã sporitã, 
duritate ºi protecñie, ajutând în plus la economisirea 
timpului. Datoritã acestui lac nu mai este nevoie de 
lustruirea finalã a restaurãrii deoarece G-Coat PLUS 
oferã luciu de duratã ºi netezime perfectã printr-o 
aplicare simplã în 3 paºi.   

Formulã rãºinicã optimizatã prin 
tehnologia nano-particulelor
G-Coat PLUS este diferit fañã de alñi agenñi de lãcuire. 
Acest lucru se datoreazã faptului cã este primul mate-
rial stomatologic rãºinic care încorporeazã tehnologia 
cu dispersie unicã a nano-particulelor. Nano-particulele 
au fost folosite în trecut ca particule conglomerate. Cu 
toate acestea, noua tehnologie de producñie oferã 
posibilitatea unei dispersii uniforme a nano-particulelor 
în vederea îmbunãtãñirii rezistenñei la abraziune ºi a 
duritãñii lacului G-Coat PLUS.

              Introducem  

   un lac revoluñionar -  

              GC G-Coat PLUS.
Acum puteñi oferi restaurãrilor dumneavoastrã ‘Ceea ce este mai bun 
din ambele lumi‘ - o finisare excelentã combinatã cu o rezistenñã semni-
ficativ crescutã, în cel mai scurt timp posibil.

Tehnologie anterioarã -
nano-particulele sunt
conglomerate ºi sunt
dificil de dispersat uniform

Noua tehnologie cu nano-
particule - G-Coat PLUS 
conñine nano-particule
dispersate uniform

Nano-particule

Matrice rãºinicã

G-Coat PLUS

EQUIA: GC Fuji IX GP EXTRA ºi G-Coat PLUS

Pregãtirea cavitãñii

D
r G

. M
ili

ci
ch

Aplicañi agentul de 
curãñare pe dentinã

Demineralizañi 
marginile smalñului 
netratat

Aplicañi Fuji IX GP 
EXTRA 

Aplicañi G-Coat 
PLUS peste glass-
ionomer ºi smalñul 
demineralizat

Leziune cervicalã Aplicañi agentul 
de curãñare

Realizañi restaura-
rea cu Fuji II LC

Aplicañi
G-Coat PLUS

Restaurarea 
finisatã

D
r S

. V
ou

lio
tis

GC Fuji II LC ºi G-Coat PLUS

Conturañi
ºi finisañi

G-Coat PLUS este cea mai rapidã metodã de finisare a...

...Restaurãrilor cu glass-ionomeri 

O singurã aplicare rapidã a G-Coat PLUS va întãri ºi îmbunãtãñi rezistenña restaurãrilor realizate cu glass-ionomeri. 
Un strat protector de G-Coat PLUS permite maturarea completã a reacñiei glass-ionomerului ºi împreunã cu 
amânarea expunerii la salivã determinã cea mai rezistentã restaurare cu glass-ionomer. Infiltrarea lui G-Coat PLUS 
oferã protecñie internã împotriva fisurilor ºi a golurilor de aer pentru a îmbunãtãñi rezistenña la fracturare. În 
plus, cu G-Coat PLUS obñineñi o suprafañã extrem de netedã ºi un luciu excepñional.
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Infiltrarea lui G-Coat PLUS pe suprafaña ionomerilor de sticlã condensabili oferã protecñie 
internã împotriva fisurilor ºi a golurilor de aer obñinându-se astfel o rezistenñã crescutã la 
fracturare. Dispersia nano-particulelor din G-Coat PLUS întãreºte stratul extern asigurând 
o rezistenñã crescutã la abraziune ºi protecñie împotriva eroziunilor acide.
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...Restaurãrilor cu compozit 
O singurã aplicare rapidã a lui G-Coat PLUS va transforma imediat un compozit proaspãt aplicat într-o restaurare 
finisatã cu un luciu excepñional. Rezistenña agentului de lãcuire auto-adeziv îmbunãtãñeºte rezistenña la abra-
ziune a compozitului ºi conferã luciu zonelor retentive. În plus, în timp ce G-Coat PLUS aderã la restaurarea 
realizatã cu compozit precum ºi la suprafeñele dentare adiacente, va oferi compozitului - zonelor marginale 
ale dintelui extra protecñie. 
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...Coroanelor provizorii  
Cea mai rapidã modalitate de a finisa coroanele provizorii din compozit bis-acrilic sau coroanele provizorii acrilice 
se realizeazã prin aplicarea lui G-Coat PLUS ºi foto-polimerizare - doar de atât aveñi nevoie. G-Coat PLUS va oferi 
o finisare cu un luciu excepñional, cu o suprafañã netedã ºi rezistenñã la decolorare.

...Restaurãrilor existente
G-Coat PLUS aderã la restaurarea existentã ºi poate fi folosit ca ºi metodã simplã, uºor de aplicat de întreñinere 
a luciului în cazul situañiilor în care este necesarã o rezistenñã sporitã la abraziune, rezistenñã la mediul acid 
sau întreñinerea luciului. G-Coat PLUS poate fi folosit pentru refacerea suprafeñelor restaurãrilor existente care 
necesitã întreñinere, ex. dupã re-conturare pentru îndepãrtarea decolorãrii marginale din jurul vechilor restaurãri 
cu compozit.
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G-Coat PLUS este cea mai rapidã metodã de finisare a...

...Restaurãrilor cu glass-ionomeri 

O singurã aplicare rapidã a G-Coat PLUS va întãri ºi îmbunãtãñi rezistenña restaurãrilor realizate cu glass-ionomeri. 
Un strat protector de G-Coat PLUS permite maturarea completã a reacñiei glass-ionomerului ºi împreunã cu 
amânarea expunerii la salivã determinã cea mai rezistentã restaurare cu glass-ionomer. Infiltrarea lui G-Coat PLUS 
oferã protecñie internã împotriva fisurilor ºi a golurilor de aer pentru a îmbunãtãñi rezistenña la fracturare. În 
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Infiltrarea lui G-Coat PLUS pe suprafaña ionomerilor de sticlã condensabili oferã protecñie 
internã împotriva fisurilor ºi a golurilor de aer obñinându-se astfel o rezistenñã crescutã la 
fracturare. Dispersia nano-particulelor din G-Coat PLUS întãreºte stratul extern asigurând 
o rezistenñã crescutã la abraziune ºi protecñie împotriva eroziunilor acide.
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...Restaurãrilor cu compozit 
O singurã aplicare rapidã a lui G-Coat PLUS va transforma imediat un compozit proaspãt aplicat într-o restaurare 
finisatã cu un luciu excepñional. Rezistenña agentului de lãcuire auto-adeziv îmbunãtãñeºte rezistenña la abra-
ziune a compozitului ºi conferã luciu zonelor retentive. În plus, în timp ce G-Coat PLUS aderã la restaurarea 
realizatã cu compozit precum ºi la suprafeñele dentare adiacente, va oferi compozitului - zonelor marginale 
ale dintelui extra protecñie. 
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o finisare cu un luciu excepñional, cu o suprafañã netedã ºi rezistenñã la decolorare.

...Restaurãrilor existente
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sau întreñinerea luciului. G-Coat PLUS poate fi folosit pentru refacerea suprafeñelor restaurãrilor existente care 
necesitã întreñinere, ex. dupã re-conturare pentru îndepãrtarea decolorãrii marginale din jurul vechilor restaurãri 
cu compozit.
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Primul agent de lãcuire auto-adeziv pentru GIC ºi compozite
Datoritã monomerilor adezivi G-Coat PLUS nu face nici un compromis în privinña adeziunii la suprafeñele lãcuite. 
Acest lucru asigurã obñinerea beneficiilor complete ale laminãrii ºi cel mai înalt grad de protecñie marginalã a 
restaurãrii. Combinañia optimã de monomeri determinã G-Coat PLUS sã obñinã un grad ridicat de polimerizare 
fãrã un strat inhibitor de aer odatã ce a fost foto-polimerizat. 

G-Coat PLUS

G-Coat PLUS
Lac protector auto-adeziv foto-polimerizabil cu nano-
umpluturã
4 ml lichid, 20 godeuri, 50 micro-aplicatoare & 1 aplicator

Pregãtiñi suprafaña ce va 
fi lãcuitã

Aplicañi imediat (în 
maxim 60”) un singur 
strat uniform cu ajutorul 
unui aplicator

Foto-polimerizañi 20 de 
secunde

Interfaña S.E.M.s

Ambalare

Pas-cu-pas

Fuji IX GP/
G-Coat PLUS

G-Coat PLUS

Produs A

Fuji II LC 
Capsule

Gradia Direct 
Anterior

Dentinã 
bovinã

Fuji IX GP 
FAST

Smalñ
bovin

Produs B

G-Coat PLUS
de la GC.   

Un nou lac protector
cu nano-umpluturã

care va conferi
tuturor

restaurãrilor
dumneavoa-
strã un luciu

excelent ºi cel
mai bun start

posibil “în viañã”.

Rezistenñã la abraziune superioarã ºi un luciu de duratã
Adeziunea puternicã a lui G-Coat PLUS la materiale de restaurare diferite asigurã o abraziune uniformã ºi con-
trolatã în decursul timpului, ceea ce reprezintã o îmbunãtãñire majorã fañã de tehnologiile de lãcuire anterioare 
în cazul cãrora abraziunea initialã conducea la de-laminare. 

Rezistenña puterii de adeziune (MPa)

Dentinã/
G-Coat PLUS

Smalñ/
G-Coat PLUS

Primul lac auto-adeziv cu nano-umpluturã pentru restaurãri 
realizate cu ionomeri de sticlã sau compozit.

Realizat pentru o adeziune puternicã, rezistenñã la abraziune 
îmbunãtãñitã ºi extra protecñie marginalã. 

Lustruirea finalã ce va îmbunãtãñi restaurãrile dumneavoastrã din 
punct de vedere estetic având o excelentã stabilitate a culorii.

Cea mai rapidã metodã de finisare a restaurãrilor dumnea-
voastrã.
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Finisare ºi lustruire

G-Coat PLUS 

Restaurare finisatã Finisare finalã Apariñia asperitãñilor ºi 
pierderea luciului în timp 

Restaurare finisatã Lãcuire cu G-Coat PLUS 
care conñine nano-parti-
cule uniform dispersate

Lãcuirea oferã o disper-
sie a suprafeñei întãrite 
pentru o rezistenñã la 
abraziune superioarã & 
menñinerea luciului

Testarea în laborator a rezistenñei la abraziune 
Rezistenña la abraziune excepñionalã este demonstratã prin testarea în laborator
a EQUIA (Fuji IX GP EXTRA laminat cu G-Coat PLUS), dupã 20,000 de cicluri, rezis-
tenña la abraziune a lui G-Coat PLUS este similarã cu cea a blocului de ceramicã.

Test realizat de J. De Munck, Leuven BIOMAT Research Cluster, Catholic University 
of Leuven, Belgium.  

Diamant 
lichid

GC EUROPE N.V. 
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel.  +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Romania
BD. N. Balcescu, nr. 5C
bl. Dunarea 1, ap. 57, sect. 1
RO - Bucuresti
Tel.  +40.21.315.93.15
Fax. +40.21.315.93.15
romania@gceurope.com
www.eeo.gceurope.com
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a EQUIA (Fuji IX GP EXTRA laminat cu G-Coat PLUS), dupã 20,000 de cicluri, rezis-
tenña la abraziune a lui G-Coat PLUS este similarã cu cea a blocului de ceramicã.

Test realizat de J. De Munck, Leuven BIOMAT Research Cluster, Catholic University 
of Leuven, Belgium.  

Diamant 
lichid

GC EUROPE N.V. 
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel.  +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Romania
BD. N. Balcescu, nr. 5C
bl. Dunarea 1, ap. 57, sect. 1
RO - Bucuresti
Tel.  +40.21.315.93.15
Fax. +40.21.315.93.15
romania@gceurope.com
www.eeo.gceurope.com


