
Odcienie dziàs∏owe
GC Initial Gum Shades zestaw MC • GC Initial Gum Shades zestaw Zr

Twórz swój Êwiat
z Initial firmy GC.

Jeden system ceramiczny do wszystkich wskazaƒ

System GC Initial sk∏ada si´ 
z szeÊciu wyspecjalizowanych

linii ceramik do wszystkich typów 
uzupe∏nieƒ metaloceramicznych 

i pe∏noceramicznych wykonywanych
z zastosowaniem ró˝nych procedur

wytwarzania i ró˝nych materia∏ów na
podbudowy. 

By umo˝liwiç uzyskanie za pomocà 
GC Initial wi´kszej estetyki i bardziej

naturalnego wyglàdu uzupe∏nieƒ dziàs∏o-
wych modu∏owy asortyment ceramiki Initial

zawiera wysokiej jakoÊci odcienie dziàs∏owe.
Dodatkowe zestawy GC Initial MC i GC Initial

Zr Gum Shades spe∏niajà wszystkie wymogi
stawiane estetycznej reprodukcji dziàse∏ –

naturalnie wyglàdajàcego przejÊcia w obszarze
przydziàs∏owym i dajà nieograniczone mo˝liwoÊci 
kreatywnej pracy.

www.gcinitial.gceurope.com
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Dane techniczne:

W∏aściwości GC Initial MC GC Initial Zr
Wypalanie dentyny (°C) 890 810
Wspó∏czynnik  2./4. 2./4.
rozszerzalnoÊci termicznej wypalanie wypalanie
(25-500°C;10-6xK-1) 13.1/13.3 9.4/9.4
Temperatura topnienia (°C) 575 550
RozpuszczalnoÊç (µg/cm2) 25 12
G´stoÊç (µg/cm2) 2.52 2.43
Wytrzyma∏oÊç na zginanie (Mpa) 84 90
Si∏a po∏àczenia (Mpa) 50 -
Ârednia wielkoÊç ziaren (µm; D 50%) 25 21.5
GC Initial MC i GC Initial Zr spe∏niajà normy europejskie ISO 9693:2000
(Podane wartoÊci sà wynikami wewn´trznych testów)

Odcienie dziąs∏owe GC Initial: 
GC Initial Gum Shades zestaw MC • GC Initial Gum Shades zestaw Zr
Stale rosnàcy popyt na estetyczne
nadbudowy uzupe∏nieƒ
protetycznych opartych na
implantach spowodowa∏ wÊród
techników dentystycznych wzrost
zapotrzebowania na ceramik´ 
do odtwarzania i indywidualnej
charakteryzacji obszarów tkanki
mi´kkiej. By umo˝liwiç technikom
wykonanie wiernego naturze
przejÊcia brzegu korony w dziàs∏o,
w sk∏ad systemu ceramik 
GC Initial wchodzà trzy przyjazne 
w stosowaniu zestawy odcieni
dziàs∏owych GC Initial.

Nowe materia∏y w odcieniach
dziàs∏owych sà specjalnie
dostosowane do wskazaƒ
obejmujàcych suprakonstrukcje
implantów oraz korony i mosty. 

JednoczeÊnie sà kontynuacjà
sprawdzonej koncepcji GC Initial:
“Jeden system odcieni –
jedna technika modelowania
warstwowego”.

Ka˝dy cecha charakterystyczna
dziàs∏a, bez wzgl´du na swojà
specyfik´, mo˝e byç perfekcyjnie
odtworzona przy u˝yciu pi´ciu
zdatnych do mieszania i analogi-
cznych z naturalnymi, odcieni
dziàs∏owych.
Podobnie jak w technice licowania,
poszczególne etapy mo˝na 
∏atwo przeprowadziç mi´dzy
poszczególnymi procesami
wypalania bioràc pod uwag´
wskazanie i indywidualne 
metody pracy.

Bezszwowe przejścia - naturalna harmonia 

GC Initial MC Gum Shades
opaker w paście
GC Initial MC Gum Shades
opaker w proszku
Zestaw GC Initial MC Gum Shades
jest dost´pny w dwóch wersjach 
z opakerem w paÊcie lub proszku 
i z pi´cioma odcieniami: bazowy
jasny, bazowy ciemny, intensywny
fiolet, intensywny kremowy
i intensywny czerwony. 

GC Initial Zr Gum Shades 
Zestaw GC Initial Zr Gum Shades
zawiera modyfikator do
podbudowy z cyrkonu FM-5
zamiast materia∏u opakerowego.

OczywiÊcie, wszystkie odcienie
dziàs∏owe sà dost´pne równie˝ 
w pojedynczych opakowaniach.

Wszystkie zdj´cia udost´pnione dzi´ki uprzejmoÊci mistrza techniki dentystycznej 
Mike Richter, Niemcy


