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Het gaat over rood en wit........

GC GRADIA
Lichtuithardend Micro-Keramisch Composiet

GC GRADIA GUM
Lichtuithardend Tandvleeskleurig Composiet





Volmaakte harmonie voor de volmaakte lach !

.................rode en witte esthetiek

Wanneer u een composietmateriaal wilt gaan gebruiken en

voor de kwaliteit van uw werkstuk  alleen het beste goed

genoeg is, dan bestaat er geen voortreffelijker systeem dan

GC GRADIA. Zoals jarenlange ervaring heeft laten zien, stelt

GC GRADIA u in staat om fraaie, levensechte restauraties te

vervaardigen met de sterkte van natuurlijke elementen,

zonder het "fletse" van conventionele composieten. 

Een ander voordeel van GC GRADIA is dat GC GRADIA

GUM, ons composiet voor het nabootsen van tandvlees, een

wezenlijk deel uitmaakt van het GC GRADIA systeem. Elk

product levert voortreffelijke resultaten op indien afzonderlijk

toegepast. Maar als een patiënt vraagt om herstel van tanden

èn tandvlees, waarbij de “witte” en “rode” esthetiek uitgekiend

in evenwicht dienen te zijn, dan is het complete systeem het

meest ideaal.

Zowel GC GRADIA als GC GRADIA GUM beschikken over

een breed assortiment van met elkaar harmoniserende

kleuren plus accessoires die u alles leveren wat nodig is om

de kleur van uw restauratie exact op de patiënt af te

stemmen, ongeacht leeftijd of ras. Dus, wanneer u een

systeem verlangt dat uw creativiteit zal uitdagen en inspireren,

en u behulpzaam zal zijn om het hoogste niveau van “rood en

wit” kunstenaarschap te bereiken, start dan met het GC

GRADIA composietsysteem. 3



GC GRADIA 
voor superieure “witte”esthetiek

Conventionele composieten leveren sterke en duurzame restauraties maar hun

esthetiek is over het algemeen niet zo goed als die van porselein. In het

bijzonder hun opalescentie en fluorescentie maken het weergeven van

natuurlijke tandkleuren moeilijk, speciaal wanneer ze worden bezien onder

lichtomstandigheden zoals die zich in de mondholte voordoen. Dat alles

veranderde echter met de introductie van GC GRADIA.

EEN BREED INDICATIE GEBIED

GC GRADIA is een lichtuithardend micro-keramisch composiet, ideaal voor het

creatief vervaardigen van alle soorten restauraties, zowel in het front als in de

zijdelingse delen en op iedere onderstructuur.

GC GRADIA vezel-
versterkte restauratie

GC GRADIA
laminate veneer

GC GRADIA metaal-
ondersteunde kroon

GC GRADIA  brug met metalen onderstructuur GC GRADIA inlayGC GRADIA 
jacket kroon
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kronen en
bruggen

suprastruc-
turen op
implantaten

venster
kronen 
(al of niet met metaal
tot aan de incisale
rand)

jacket 
kroon

inlays en
onlays

laminate
veneers

vezelversterkte
restauraties van
beperkte omvang

GRADIA
METAALGEDRAGEN RESTAURATIES

METAALVRIJE RESTAURATIES



VOLMAAKTE EN HARMONISCHE KLEUREN

Door het vervolmaken van chroma, fluorescentie, opalescentie

en doorschijnendheid brengen zelfs de dunste lagen van

GC GRADIA een uitmuntende kleurgelijkenis teweeg,

vergelijkbaar met het natuurlijke gebit. De kleurschakeringen

van iedere laag GC GRADIA zijn zo op elkaar afgestemd dat

ze elkaar wederzijds aanvullen en dus -ongeacht welke

tandkleur of karakteristiek u moet nabootsen- is het

vervaardigen van een levensechte restauratie eenvoudig. Om

individuele stijl en accenten aan te brengen is een assortiment

unieke tinten en effectkleuren ontwikkeld voor zowel,

inwendige als uitwendige kleuren, met inbegrip van lichte

tinten voor verdere verbetering van het esthetische niveau.

NATUURLIJKE CHROMA EN OPALESCENTIE

De dentinelagen van GC GRADIA beschikken over een

verhoogde helderheid en maskerend vermogen die de

opalescentie van composieten aanpassen en de fletsheid

temperen. Dit geeft een heldere kleurtoon in de mondholte

en voorkomt een onnatuurlijke doorschijnendheid ter

plaatse van de incisale rand. 

Het maskerende effect van pasta's

Transparant Opaque

jacketkroon vervaardigd
van conventioneel composiet
(11)

jacketkroon vervaardigd
van GC GRADIA (21) 
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GC GRADIA (AO)

Alle kleuren zijn overeenkomstig de Vitapan® Classical kleurenring. 
Vita® is een gedeponeerd handelsmerk van Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen.

GC GRADIA heeft een meer natuurlijke opalescentie in vergelijking 
met de meer fletse opalescentie van conventionele composieten.

GC GRADIAGC GRADIA PRODUCT A PRODUCT B PRODUCT C PRODUCT A PRODUCT B PRODUCT C

Vergelijking van de fluorescentie tegen een zwarte achtergrond - zoals in de mond - toont
dat GC GRADIA een meer natuurlijke fluorescentie heeft dan andere producten.

GC GRADIA KLEURENKAART

Bleach kleuren zijn ook beschikbaar in een aantal lichte tinten voor
verbetering van het esthetische niveau.



GC GRADIA 
Sterk, duurzaam, fraai
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GC GRADIA is een geavanceerd “MFR composiet”. De inwendige structuur bestaat uit

versterkte bindingen tussen een organische/anorganische vulstof en een laaggevulde

kunststof matrix die er gezamenlijk een zeer grote mechanische sterkte aan geven, terwijl

het “vriendelijk” is voor antagonisten. Dit maakt GC GRADIA bij uitstek geschikt voor

sterk slijtende, zwaar belaste posterieure restauraties die, indien vervaardigd van

porselein, onderhevig zijn aan afsplinteren of barsten. De composiet is ook eenvoudig te

verwerken, biocompatibel, weinig techniekgevoelig en kan gemakkelijk tot op een fraaie

natuurlijke hoogglans worden gepolijst.

BELASTING - SPANNINGSCURVE (BREUKWEERSTAND)

BUIGSTERKTE (MPa) BUIGENERGIE (MPa)

Product A: MFR conventioneel composiet

Product B: laatste generatie composiet voor restauraties

Product C: hybride composiet
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ÉÉN SIMPELE OPBOUWTECHNIEK

Aangezien alle GC GRADIA - kleuren op elkaar zijn afgestemd, hoeft u maar één

eenvoudige opbouwtechniek aan te leren. Of u nu een standaardmethode ofwel

een laagsgewijze techniek gebruikt, u hoeft uw techniek niet voor verschillende

indicaties aan te passen. Het systeem omvat ook zogenoemde

preparatieformulieren zodat u van de tandarts alle vereiste informatie omtrent de

betreffende casus kunt krijgen voordat u begint.

Posterieure jacket kroonAnterieure jacket kroonVeneer kroon
(op een metalen basis tot
aan de incisale rand)

OnlayInlay

Eindresultaatlaag OPAQUS
DENTIN 
(en SHOULDER
DENTIN indien
noodzakelijk)

laag DENTIN en
inkleuringen

laag ENAMEL tot in de
uiteindelijke vorm
(en ENAMEL
INTENSIVE / HALO
ENAMEL / PEARL
ENAMEL /
TRANSLUCENT /
TRANSLUCENT
MODIFIERS)

Laag FOUNDATION
OPAQUE 
(en MARGIN
OPAQUE in geval
vollere halskleuren vereist
zijn)

laag OPAQUE

Laagsgewijze opbouwtechniek

Prepareren van de marginale rand

~2mm 1.5-2mm
(1.3mm)

0.8-1mm
(0.8mm)

1.3-1.8mm 1.3-1.8mm

1mm min.

1.3mm 0.8-1mm0.8-1mm
(0.5mm)

1.3mm

0.8-1.2mm
(0.5mm)

0.5mm
min.

0.3mm
min.

2.0mm
1.3mm

1mm

1.3-1.8mm

0.8mm
min.

0.8mm
min.

1mm



BREED INDICATIEGEBIED

GC GRADIA GUM is een speciaal ontworpen lichtuithardend micro-keramisch

composiet in verschillende viscositeiten, die gebruikt kunnen worden om

gingivaweefsel te imiteren voor indicaties zoals suprastructuren op implantaten

en andere vaste of uitneembare prothetiek.

STERK, DUURZAAM EN IN EEN REEKS KLEUREN

Aangezien GC GRADIA de grondslag vormt voor GC GRADIA GUM, beschikt

dit laatste over dezelfde sterkte, duurzaamheid en gemakkelijke

verwerkbaarheid. GC heeft een uitvoerige kleurenanalyse van natuurlijk

tandvleesweefsel uitgevoerd teneinde een breed scala aan GRADIA GUM

kleuren te ontwikkelen en u onbeperkte mogelijkheden te bieden voor een

individuele, uiterst esthetische reproductie van het tandvlees, ongeacht de

leeftijd of de etniciteit van de patiënt.

EEN COMPOSIET : DRIE VISCOSITEITEN

Eén van de redenen waarom GC GRADIA GUM zo nauwkeurig aan te passen is

aan de verschillende structuren van het tandvlees heeft te maken met de drie

viscositeiten: een vloeistof (GC GRADIA GUM Opaque), een

pasta (GC GRADIA GUM Body) en een gel (GC GRADIA GUM Modifier en GC

GRADIA GUM Translucent). Hiermee krijgt u het maximum aantal kleur- en

weefselstructuur-combinaties.

Bijvoorbeeld: de kleur links is GC GRADIA GUM Opaque GO11 in combinatie

met GC GRADIA GUM G21. De kleur rechts is een combinatie van GC GRADIA

GUM Opaque GO13 en GC GRADIA GUM G24.   

Om uw vaardigheden om tandvlees, “rode” esthetiek, natuurgetrouw te

reproduceren optimaal tot hun recht te laten komen, vergelijkbaar met uw

vaardigheden voor de “witte” esthetiek, is het belangrijk dat u een

composietsysteem gebruikt dat deze mogelijkheden biedt. Het GC GRADIA GUM

composietsysteem biedt u alle denkbare opties

GC GRADIA GUM
Voor superieure “rode” esthetiek
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GC GRADIA GUM  KLEURENKAART

GEMAKKELIJK OP TE
BOUWEN

Net als GC GRADIA beschikt GC

GRADIA GUM over een eenvoudige

opbouw-procedure voor een standaard

of laagsgewijze opbouwtechniek zodat

u geen tijd hoeft te verdoen met het

aanpassen van uw techniek aan

verschillende indicaties.

ROOD EN WIT IN VOLMAAKTE HARMONIE

Wanneer u tanden en tandvlees wilt nabootsen bij een patiënt is het belangrijk

om een esthetische balans te krijgen tussen rood en wit. GC GRADIA GUM is

volledig toepasbaar in combinatie met het GC GRADIA composietsysteem en

het GC Initial keramieksysteem. Welk materiaal u ook kiest het is eenvoudig om

de juiste esthetische balans voor uw restauraties te vinden. Wij bieden zelfs aan-

vullende producten zoals diverse primers om de verschillende systemen te

combineren. Voor gedetailleerde informatie bezoek www.gcinitial.gceurope.com. 
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GC GRADIA met GC GRADIA GUM 

GC GRADIA GUM 
met GC Initial Ti keramiek



GC GRADIA en GC GRADIA GUM worden verpakt in handzame,

milieuvriendelijke spuitjes en verkocht als sets. Navullingen van beide producten

zijn leverbaar.

GC GRADIA 
Standard Set (6 kleuren)

Ontworpen voor het standaard

opbouwen en om te voldoen aan de

“standaard” eisen van de Vitapan®

Classical kleurenring. Bevat alle

opaque basiscomposieten,

inkleurcomposieten en vloeistoffen. 

GC GRADIA 
Master Set (10 kleuren)

Ontworpen voor de laagsgewijze

techniek, omvat deze set het volledige

assortiment kleuren en accessoires

benodigd voor een uiteindelijk

hoogwaardige esthetiek

Het GC GRADIA systeem
De sets en aanvullende producten
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*Alle kleuren zijn overeenkomstig
de Vitapan® Classical kleurenring.
Vita® is een gedeponeerd handels-
merk van Vita Zahnfabrik, Bad
Säckingen.



PRIMERS

Het GC GRADIA systeem heeft
een aantal primers voor een
betrouwbare verbinding tussen
verschillende materialen. GC
Composite Primer verbindt
composieten en wordt ook
toegepast voor het
individualiseren van kunststof
tanden en de prothesebasis. 
GC MetalPrimer II hecht
kunststoffen en composieten
aan metaal terwijl GC Ceramic
Primer composieten en
kunststoffen aan keramiek bindt.

GC GRADIA 
Intensive Colour Set (11 kleuren) 

Kleurtinten om maximale esthetiek tot

stand te brengen

GC GRADIA GUM 
Starter Set  

Bevat een basis hoeveelheid van

de meest gebruikte kleuren

composiet, vloeistoffen en

accessoires. Navullingen te

bestellen indien gewenst.

AANVULLENDE PRODUCTEN

GC GRADIA 

Die-Hardener

(vloeistof 5ml)

GC GRADIA 

Dia Polisher 

(8g pasta)

GC GRADIA 

Air Barrier 

(vloeistof 10ml)

Syringe Plunger Kleurenstaal kit

GC STEPLIGHT

SL-1

GC LABOLIGHT

LV-III 

Tover een perfecte lach met het GC
GRADIA “rood en wit”systeem. 

Neem vandaag nog contact op met uw lokale
GC vestiging of uw GC dealer.

Eenvoudig

voorpolymeriseren

in 10 seconden.

Voor een

betrouwbare

temperatuur-

gecontroleerde

lichtpolymerisatie.

GC GRADIA

Separator 

(vloeistof 5ml)
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