
Metal-ceramika

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. 

Bez wzgl´du na to, czy w swoj pracowni
techniki dentystycznej wykonujecie

klasyczne prace na podbudowie z metalu
przy u˝yciu standardowych stopów

dentystycznych, czy te˝ stopów o wysokiej
zawartoÊci z∏ota i/lub galwanotechniki, 

a nawet, gdy zamierzacie napalaç na tytan,
system ceramik GC Initial oferujàcy trzy

wyspecjalizowane linie ceramiki do napalania na
podbudowach z metalu spe∏ni wszystkie wasze

potrzeby.

GC Initial MC • GC Initial LF • GC Initial Ti

Twórz swój Êwiat
z Initial firmy GC.

Jeden system ceramiczny do wszystkich wskazaƒ

www.gcinitial.gceurope.com



Metal-ceramika: GC Initial MC • GC Initial LF • GC Initial Ti
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GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
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info@gceurope.com
www.gceurope.com
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GC EEO - Poland
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*Vita jest zarejestrowanym znakiem handlowym 
Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Niemcy.

System modu∏owy

Ceramika GC Initial jest dost´pna
w zestawach stanowiàcych modu∏y
systemu. Ka˝dy zestaw zawiera ró˝ne
komponenty i dodajàc je do siebie
mo˝na podnieÊç poziom estetyki
wykonywanych uzupe∏nieƒ.

Modu∏ 1: Zestaw podstawowy
MC/LF/Ti z opakerem w proszku
MC z opakerem w paście
Zawiera wszystkie podstawowe
opakery, oraz proszki ceramiki 
w standardowych odcieniach i p∏yny.
Jest przeznaczony do prac 
podstawowych w standardowej
technice modelowania warstwowego 
w ramach klasycznego systemu
kolorów Vitapan*.

Modu∏ 2: Zestaw podstawowy Plus
MC/LF/Ti z opakerem w proszku
MC z opakerem w paście
Zawiera dodatkowe kolory i akcesoria
w postaci modyfikatorów do opakerów,
nieprzeziernej dentyny i ceramiki na
stopieƒ. Dodany do zestawu
podstawowego pozwala osiàgnàç
wy˝szy poziom estetyki uzupe∏nieƒ.

Modu∏ 3:  Zestaw zaawansowany 
MC, LF, Ti
Kompletuje system GC Initial przez
dodanie do poprzednich zestawów
pozosta∏ych kolorów i akcesoriów.
Stwarza mo˝liwoÊç spe∏nienia
wymagaƒ najbardziej zaawansowanej
estetyki uzupe∏nieƒ adekwatnej do
naturalnych z´bów.

GC Initial MC
jest metaloceramikà szczególnie
dostosowanà do wszystkich typów
stopów konwencjonalnych o wspó∏-
czynniku rozszerzalnoÊci termicznej 
w przedziale 13.8 do 14.9 x10-6K-1

(25-500ºC), niezale˝nie od tego, czy
zawierajà srebro, majà zredukowanà
zawartoÊç z∏ota lub sà na bazie palladu,
a tak˝e do koron licowanych na
podbudowie ze stopów metali
nieszlachetnych i koron galwanicznych.

• Ceramika skaleniowa o temperaturze
wypalania poni˝ej 900°C

• Precyzyjnie dopasowane wspó∏-
czynniki rozszerzalnoÊci termicznej

• Doskona∏e w∏aÊciwoÊci fizyczne 
i optyczne

• Optymalna kurczliwoÊç
• Zharmonizowane odcienie

umo˝liwiajàce trafny dobór koloru 
i odtworzenie estetyki naturalnych
z´bów

• Dostosowana do technik spiekania
w po∏àczeniu z GC Initial MC/LF
Connector Paste

GC Initial LF
jest ceramikà niskotopliwà specjalnie
przystosowanà do ceramik i stopów
metali o wspó∏czynniku rozszerzalnoÊci
termicznej w przedziale 13.8 do 14.9
x10-6K-1 (25-500ºC), do stopów metali
nieszlachetnych, stopów 
z wysokà i zredukowanà zawartoÊcià
z∏ota, do galwanotechnik oraz na
podbudowy ze stopów na bazie
palladu (z zawartoÊcià srebra 
poni˝ej 20 %). Ponadto idealnie
nadaje si´ do charakteryzacji
uzupe∏nieƒ z porcelany GC Initial MC
lub jako materia∏ do nak∏adania
warstwowego w pracach pe∏nocera-
micznych z porcelanà prasowanà
GC Initial PC.

• Ceramika syntetyczna 
o temperaturze wypalania 770°C

• Optymalna kurczliwoÊç
• Zredukowana iloÊç twardych

kryszta∏ów leucytu
• Bardzo stabilna, nawet po

wielokrotnym wypalaniu
• Doskona∏a polerowalnoÊç
• Znakomita estetyka uzupe∏nieƒ

metalo- i pe∏noceramicznych
• Precyzyjnie dopasowany

wspó∏czynnik rozszerzalnoÊci
termicznej

GC Initial Ti
jest ceramikà specjalnie
przystosowanà do konstrukcji 
z tytanu. Idealnie nadaje si´ do
wykonywania biokompatybilnych
uzupe∏nieƒ estetycznych o wysokich
parametrach fizycznych równie˝ 
w tych przypadkach, w których
nie mo˝na zastosowaç prac
pe∏noceramicznych.

• Precyzyjnie dopasowany
wspó∏czynnik rozszerzalnoÊci
termicznej i optymalne po∏àczenie

• Temperatura wypalania 780°C
• Zharmonizowane odcienie

umo˝liwiajàce trafny dobór koloru 
i odtworzenie estetyki naturalnych
z´bów

Akcesoria
GC Initial MC/LF Connector Paste
pasta ∏àczàca do pokrywania modeli 
z mas ogniotrwa∏ych w technice
spiekania 

• Gotowa do u˝ycia pasta o czerwonym
zabarwieniu umo˝liwiajàcym 
optymalne na∏o˝enie na modelu
z masy ogniotrwa∏ej przed
wypalaniem

• Doskona∏e dopasowanie 
do GC Initial MC i GC Initial LF

GC Initial Ti Bonder
zapewnia silne, bezpieczne
po∏àczenie pomi´dzy strukturà
podbudowy tytanowej i ceramikà
GC Initial Ti.

• ¸atwe stosowanie i krótki etap
pracy

• Odpowiedni do wszystkich
konstrukcji tytanowych - z czystego
metalu lub stopu, odlewanych 
lub frezowanych

• Idealna zgodnoÊç pomi´dzy
GC Initial Ti Bonder i ceramikà
GC Initial Ti

GC Initial INmetalbond
pe∏ni rol´ bufora pomi´dzy
ceramikà GC Initial napalanà na
metal a stopami dentystycznymi
blokujàc proces oksydacji metalu.
Mo˝e byç stosowany na wszystkie
dentystyczne stopy metali
szlachetnych i nieszlachetnych. 

• Gotowa do u˝ycia i ∏atwa 
w stosowaniu pasta

• Poprawia i zabezpiecza chemiczne
po∏àczenie ceramiki z ró˝nymi
typami stopów

• Umo˝liwia rozszerzenie zakresu
kompatybilnoÊci pod wzgl´dem
wspó∏czynnika ekspansji termicznej

• Przeznaczona do GC Initial MC
i GC Initial LF

Dane techniczne:

W∏aściwości GC Initial MC GC Initial LF GC Initial Ti
Wypalanie dentyny (°C) 890 770 780
Wspó∏czynnik 2./4. 2./4. 2./4. 
rozszerzalnoÊci termicznej wypalanie wypalanie wypalanie
(25-500°C;10-6xK-1) 13.1/13.3 11.6/11.8 8.6/8.6
Temperatura 
topnienia (°C) 575 510 575

RozpuszczalnoÊç  (µg/cm
2
) 25 15 11

G´stoÊç  (g/cm
2
) 2.52 2.48 2.45

Wytrzyma∏oÊç 
na zginanie (MPa) 84 80 70

Si∏a po∏àczenia (MPa) 50 50 N/a
Ârednia wielkoÊç ziaren 
(µm; D 50%) 25 21.2 22.2

GC Initial MC, GC Initial LF i GC Initial Ti spe∏niajà normy europejskie ISO 9693:2000
(Podane wartoÊci sà wynikami wewn´trznych testów)

Zestaw wprowadzający (1 kolor A3)
MC z opakerem w proszku,
MC z opakerem w paście, LF, Ti
Zawiera podstawowe opakery,
odcienie barwne i p∏yny w iloÊciach
niezb´dnych do przetestowania na
ograniczonej iloÊci uzupe∏nieƒ
ceramicznych.

Zestaw standardowy 
(komponenty do 6 kolorów)
MC z opakerem w proszku,
MC z opakerem w paście

GC Initial INvivo/INsitu 
MC, LF, PC, AL, Zr, Ti 
Masy do efektów specjalnych
wewn´trzne i zewn´trzne.


