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O soluñie unicã pentru 
    cimentare ºi reparañii

Primeri dedicañi 

de la GC
pentru utilizare în laboratorul 

dentar

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

G-Multi PRIMER este utilizat pentru pre-tratamentul restaurãrilor înainte 

de cimentarea cu G-CEM LinkForce sau G-CEM Veneer ºi poate fi utilizat 

de asemenea pentru reparañii intraorale. Conñine trei agenñi chimici 

diferiñi ce asigurã o adeziune perfectã la toate tipurile de restaurãri.

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, 
METAL PRIMER Z ºi OPTIGLAZE color sunt mãrci înregistrate a GC.



GC Primers

Adeziune durabilã  
 la ceramicã ºi compozite

Eroul tuturor structurilor  
 dumneavoastrã metalice

METAL PRIMER Z este un agent de adeziune între materialele rãºinice ºi 
structurile metalice, într-o singurã etapã. Pentru o conexiune puternicã între 
structurile metalice ºi oricare tip de material rãºinic cum ar fi compozitele 
acrilice ºi metacrilate. Un agent de adeziune uºor de utilizat, dovedit clinic!

Înainte de acoperirea structurilor metalice cu GRADIA PLUS Opaque 
se utilizeazã METAL PRIMER Z pentru a crea o conexiune chimicã. 

În afara indicañiilor sale specifice de primer pentru structuri metalice, METAL 
PRIMER Z poate fi utilizat alternativ ºi pentru adeziunea la structurile din zirconia.

Bazã pentru 
      modificarea protezelor

GC Acrylic Primer mãreºte adeziunea 
între compozitele fotopolimerizabile ºi 
rãºinile acrilice convenñionale utilizate în 
procedurile din laboratorul dentar cum 
ar fi modificarea dinñilor protezelor sau 
a protezelor rãºinice.

Aplicañi CERAMIC PRIMER II înainte de a caracteriza restaurãrile dumneavoastrã 
CERASMART270 cu OPTIGLAZE color. Pentru efecte în profunzime se poate 
utiliza tehnica cut-back în combinañie cu GRADIA PLUS.

CERAMIC PRIMER II este partenerul perfect pentru garanñia unei interfeñe 
rezistente. Lucrãrile total ceramice pot fi caracterizate cu GRADIA PLUS, 
inclusiv structurile din zirconia.

Pentru aplicañii adiñionale sau reparañii 
cu GRADIA PLUS sau atunci când se 
individualizeazã GRADIA PLUS 
cu GRADIA PLUS Lustre Paint utilizañi 
CERAMIC PRIMER II pentru a obñine 
o adeziune bunã.

CERAMIC PRIMER II este un primer 
specializat pentru toate restaurãrile 
indirecte estetice. 


