
G-Coat PLUS
     från GC.   

Ett nytt nano-fyllt  
skyddslack som  

kan ge alla  
dina fyllningar  

ett perfekt  
ytskikt och  
samtidigt  

en perfekt  
start i livet.

     Den flytande
 diamanten



Ta del av det ‘bästa av två världar’

G-Coat PLUS är det första nano-fyllda skyddslacket 
för glasjonomer, komposit och provisoriska kronor där 
fi llerpartiklarna är jämnt fördelade i vätskefasen. Lacket 
garanterar optimal estetik och ökad styrka, tuffhet och 
skydd samtidigt som du sparar massor av tid. Nu fi nns 
det inte längre några skäl att spendera tid på slutputs av 
fyllningarna. Applicera istället G-Coat PLUS i tre enkla 
steg och du erhåller skinande fyllningar med perfekt yta. 

Optimal resinformel 
med nano-fi llerteknologi

G-Coat PLUS är helt annorlunda än tidigare skyddslack. 
Nano-teknologin som tidigare har använts har resulterat 
i att fi llerpartiklarna har bildat kluster. Med den nya 
tillverkningsmetoden möjliggörs att varje enskild partikel 
är separerad från de andra och de är dessutom helt jämnt 
distribuerade i vätskefasen. Detta förstärker nötnings-
styrkan såväl som de mekaniska egenskaperna.

              Ett nytt  

revolutionerande skyddslack –       

G-Coat PLUS från GC.
Nu kan du få det ‘bästa av två världar’ – en glans som du inte sett 
tidigare i kombination med tydligt förbättrad styrka, och aldrig har det 
gått snabbare.

Tidigare teknologi – nano-fi ller 
som bildar kluster vilket gör att 
de inte ligger jämnt fördelade i 
vätskefasen

Den nya nano-teknologin – 
fi llerpartklarna är jämnt 
fördelade i G-Coat PLUS

Nano-fi ller

Resin matrix



Cervikal lesion Applicera conditioner Fyllning med Fuji II LC Applicera 
G-Coat PLUS

Färdig fyllning

G-Coat PLUS är det snabbaste sättet att fi nishera dina...

...Glasjonomerfyllningar

En snabb applicering av G-Coat PLUS förstärker dina glasjonomerfyllingar. Det skyddande skiktet av G-Coat PLUS 
kommer dessutom möjliggöra en komplett mognadsprocess i glasjonomeren. Salivkontamination utgör på så sätt inte 
längre ett hot och det resulterar i de starkaste glasjonomerfyllningarna någonsin. Infi ltrationen av G-Coat PLUS ger 
skydd mot interna sprickor och luftinneslutningar vilket ger mindre benägenhet till fylllningsfrakturer. Dessutom, 
med G-Coat PLUS erhålls helt jämna ytor och oslagbar extern glans.
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GC Fuji II LC och G-Coat PLUS

Genom ytinfi ltrationen i de stoppbara glasjonomererna med G-Coat PLUS 
skapas ett internt skydd mot krackelering och luftinneslutningar. Det 
resulterar i förbättrad brotthållfasthet. Den jämna distributionen av nano-
fi ller i G-Coat PLUS förstärker det yttre skiktet, ger högre abrasionsresistens 
och skyddar samtidigt emot erosionsskador.

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

Kavitetspreparation
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Applicera conditioner 
på dentinet

Syraetsa opreparerad 
emalj

Applicera 
Fuji IX GP EXTRA

Applicera G-Coat PLUS 
på glasjonomeren och 
på angränsande etsad 
emalj

Konturera och 
fi nishera

1. Glasjonomercement 2. Mekaniska belastningar 
koncentreras på luftinneslutningar 
som fi nns i ytskiktet vilket leder till 
krackelering och frakturer

3. G-Coat PLUS binder 
till ytan och täpper igen 
luftinneslutningarna

4. De mekaniska belastningarna 
jämnas på sätt ut i det 
laminerade, hållbara skiktet

Laminatteknik med G-Coat PLUS för mer styrka Brotthållsfasthet (MPa)

0,000
Fuji IX GP EXTRA EQUIA

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060



...Kompositfyllningar

En snabb applicering av G-Coat PLUS kommer omedelbart omvandla den nyligen konturerade kompositen till en  
högglansig färdig fyllning. Det starka självbondande lacket ger dig bättre nötningsresistens såväl som en ytputs  
som håller. Dessutom, då G-Coat PLUS binder till såväl kompositen som till de omkringliggande ytorna på tanden, 
kommer G-Coat PLUS att skydda gränserna mellan kompositen och tandsubstansen.

Avlägsna överskott
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En trimmad temporär 
krona framställd med 
Unifast III

En applicering av  
G-Coat PLUS

Färdigställd temporär 
krona efter ljushärdning

Kronan på plats,  
temporärt cementerad

...Temporära kronor 

Det snabbaste sättet att finishera dina temporära kronor av bis-akryl eller akrylat är att bara applicera G-Coat PLUS och  
ljushärda – det är allt som behövs. G-Coat PLUS ger dem perfekt ytglans, jämnhet och motståndskraft gentemot  
missfärgningar.

...På redan befintliga fyllningar

G-Coat PLUS binder till existerande fyllningar och utgör därför det perfekta alternativet när dessa fyllningar behöver  
översyn och förbättringar. Som exempel kan nämnas, befintliga fyllningar som är utsatta för stor belastning,  
svåråtkomliga ytor som behöver putsas upp och ytor som behöver extra skydd mot syraattacker. G-Coat PLUS kan  
självfallet även användas på gamla kompositfyllningar vars ytor har skadats i samband med att gamla missfärgningar  
tagits bort med re-konturering.

Befintlig fyllning med 
skador i spalten

Efter re-konturering 
med en fin diamant
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Färdigställd fyllning 
med G-Coat PLUS

Lägg på G-Coat PLUS 
med en pensel

Cervikal karies

Ljushärda

Applicera G-Bond.  
Vänta 5-10 sekunder

Färdig fyllning

Luftblästra med  
maximalt tryck
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En vecka senare

Applicera kompositen 
och finishera

G-Bond, Gradia Direct och G-Coat PLUS

G-Coat PLUS
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Det första självbondande skyddslacket för både glasjonomer och komposit

Genom innehållet av adhesiva monomerer blir G-Coat PLUS helt kompromisslöst när det gäller de ytor som ska täckas. 
Man får alla fördelar med denna laminatteknik och den högsta graden av skydd för både tand och fyllning. Den optimala 
kombinationen av monomererna resulterar i att G-Coat PLUS har en mycket hög polymerisationsgrad och med en total 
avsaknad av ett opolymeriserat ytskikt när det väl är ljushärdat.

Snittyta från SEM

Fuji IX GP/
G-Coat PLUS

G-Coat PLUS

Produkt A

Fuji II LC Kapsel Gradia Direct Anterior Dentin från nötkreatur

Fuji IX GP FAST Emalj från nötkreatur

Produkt B

Överlägsen nötningsresistens med bibehållen högglans

Den starka adhesionen hos G-Coat PLUS till olika fyllningsmaterial försäkrar dig om att nötningen över tid är jämn 
och kontrollerad. Denna egenskap representerar ett viktigt utvecklingssteg i jämförelse med tidigare använd 
skyddslackteknologi där tidig initial nötning leder till de-laminering.

Draghållfasthet (MPa)

Dentin/
G-Coat PLUS

Emalj/
G-Coat PLUS

Finishering och puts

G-Coat PLUS 

Finisherad fyllning Slutputs Ytan har blivit ojämn och 
högglansen försvinner med tiden

Finisherad fyllning Skydd med G-Coat PLUS som 
innehåller jämnt distribuerade 
nano-partiklar

Skyddslacket ger ytor som står 
emot nötning och högglansen 
bibehålls därmed

Laboratorietester gällande nötningsresistens
Exceptionell nötningsresistens är demonstrerad i samband med laboratorietesterna, där EQUIA (Fuji IX GP EXTRA 
laminerad med G-Coat PLUS) efter 20,000 cykler, nötningsresistensen påvisades vara jämförbar med keramiska block.

Testerna har utförts av J. De Munck, Leuven BIOMAT Research Cluster, Catholic University of Leuven, Belgien.



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 NORDIC AB  
 
Kungsporten 4 A  
S - 427 50 Billdal   
Tel. +46 31 939553
Fax. +46 31 914246
info@nordic.gceurope.com  
www.nordic.gceurope.com  
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G-Coat PLUS

G-Coat PLUS
Nano-fyllt Självbondande Ljushärdande Skyddslack
4 ml vätska, 20 engångsbägare,  
50 mikro-tips applikatorer & 1 applikatorhållare

Preparera ytorna som ska 
täckas

Applicera omedelbart  
(inom 60 sek.) ett jämnt skikt 
med hjälp av våra micro-tip 
applikatorer

Ljushärda under  
20 sekunder

Förpackning

Steg-för-steg

Det första självbondande nano-fyllda skyddslacket för glasjonomer- 
och kompositfyllningar.

Designat för optimal vätbarhet, stark bindning, förbättrad  
nötningsresistens och för att ge extra skydd vid fyllningsgränserna.

En laminatteknik som ger en betydande förbättring av estetiken hos 
alla dina fyllningar och med utmärkt färgstabilitet.

Det garanterat snabbaste sättet att finishera dina fyllningar.
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