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Metal Primer Z
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Poszukujesz πrodka wiåæåcego do uzyskania silnego połåczenia miëdzy 
podbudowami z metalu i kaædym rodzajem materiału na bazie æywicy? 

Wraz z Metal Primer Z, GC oferuje nastëpcë sprawdzonego Metal Primer II, od lat materiału z wyboru 
dla wielu specjalistów w stomatologii. 
Dziëki dwóm monomerom funkcyjnym jakie posiada, Metal Primer Z tworzy jeszcze silniejsze połåczenia. 
Wiåzanie ze stopami metali szlachetnych poprawia monomer MDTP. 
Drugi monomer - MDP umoæliwia silne wiåzanie ze stopami metali nieszlachetnych, 
a nawet dla niektórych wskazaË z tlenkiem cyrkonu.

Metal Primer Z krok po kroku

Kiedy tylko bëdziesz miał do czynienia z pracami na podbudowie z metalu i materiałami na bazie æywic, 
zawsze wybierz tego wszechstronnego bohatera wszechczasów. 

• Stosowanie materiałów (opakerowych) na bazie æywic na powierzchni metalu i tlenku cyrkonu przy wykonywaniu koron i mostów
• Łåczenie elementów lub naprawy protez z metalowymi podbudowami, klamrami lub elementami retencyjnymi
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Æywica / OpakerAplikacjaPiaskowanie 

Metal Primer Z wyróænia sië ze wzglëdu na takie cechy jak: 

• Szybka i łatwa procedura
• Nie wymaga stosowania æadnego dodatkowego sprzëtu 

• Nie wymaga obróbki termicznej 
• Pozwala uniknåÊ róænic zwiåzanych ze współczynnikiem 

rozszerzalnoπci cieplnej 
• Tworzy trwałe wiåzanie, nawet w πrodowisku wilgotnym

• Moæe byÊ stosowany bezpoπrednio w jamie ustnej
• Uniwersalny w uæyciu 

• Stosowany jest do wszystkich stopów dentystycznych i akryli


