
Pevné  
základy 
      pro vaši  
estetiku 

Speciální primery 

 od GC
pro vaši zubní laboratoõ



Odolná vazba  
 pro keramiku a kompozit

Aplikujte CERAMIC PRIMER II põed dobarvením výplní zhotovených z CERASMART270 

pomocí OPTIGLAZE color. Pro hlubší efekty mûžete použít techniku cut-back v kombinaci 

s GRADIA PLUS.

CERAMIC PRIMER II je skêlý pomocník, který vám zaruËí silnou vazbu.

Celokeramiku, vËetnê zirkonových konstrukcí, lze charakterizovat pomocí GRADIA PLUS.

Pro další aplikaci kompozitu, opravu 
GRADIA PLUS, nebo põi individualizaci 
GRADIA PLUS pomocí GRADIA PLUS 
Luster Paint, použijte CERAMIC PRIMER II 
pro zajištêní dobré vazby.

CERAMIC PRIMER II je speciální primer 

pro všechny estetické nepõímé výplnê. 



GC Primers

Perfektní vazba pro všechny kovové  
 konstrukce

METAL PRIMER Z je jednokrokový vazebný prostõedek mezi kovem 

a pryskyõicí. Pro silnou vazbu mezi kovovou konstrukcí a jakýmkoli 

typem materiálu na bázi pryskyõice, jako jsou akrylové a metakrylátové 

kompozitní materiály. Snadno použitelný a osvêdËený vazebný prostõedek!

Põed pokrytím vaší kovové konstrukce pomocí GRADIA PLUS Opaque 
se METAL PRIMER Z používá k vytvoõení chemické vazby.

Kromê specifické indikace pro vazbu kovových konstrukcí lze

METAL PRIMER Z také použít pro vazbu na zirkonové konstrukce.

Perfektní vazba pro individualizaci  
  snímacích náhrad

GC Acrylic Primer zvyšuje adhezi mezi svêtlem 

polymerujícími kompozity a konvenËními 

akrylovými pryskyõicemi používanými põi práci 

v zubních laboratoõích, jako je dobarvení 

zubû ve snímacích náhradách nebo 

pryskyõiËné báze protéz. 



008552 CERAMIC PRIMER II, 3 ml EEP

009295 METAL PRIMER Z, 5 ml

901138 GC Acrylic Primer, 6 ml

009553 G-Multi PRIMER, 5 ml

z 
L 

LF
 C

Z 
8 

85
 0

1/
20

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com 

GC EUROPE N.V.
GCEEO Czech Republic
V Olπinách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
info.czech@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Jedno õešení 
 pro fixace a opravy

G-Multi PRIMER se používá k úpravê nepõímých výplní põed fixací 

pomocí G-CEM LinkForce nebo G-CEM Veneer, lze jej také použít 

pro intraorální opravy. Obsahuje tõi rûzné chemické látky pro zajištêní 

dokonalé vazby ke všem typûm dostaveb.

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z a OPTIGLAZE jsou ochranné známky spoleËnosti GC.


