
Készüljön fel a könnyed kompozit rétegzésre
a GC Modeling Liquid és a Gradia ecsetek használatával
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012244 - GC Modeling Liquid, Refill 6mL EEP

001533 - GC GRADIA, Brush Round, n°1 x10
001534 - GC GRADIA, Brush Flat, n°1 x10
001535 - GC GRADIA, Brush Holder x2

Kompozitok 
rétegzése még 

egyszerűbben 

a GC Modeling Liquid  
és a GC ecsetek

alkalmazásával

900744 - GC Composite Modeling Kit EEP
 Tartalma: GC Modeling Liquid EEP, 
 Gradia Brush Flat (x5), Gradia Brush Round (x5), 
 Gradia Brush Holder (x2), Mixing Pads.

Fedezze fel a kiváló kezelhetőséget
és esztétikumot egyesítve

a GC paszta kompozitjaival

Gradia Direct Anterior / Posterior / X G-ænial Anterior / Posterior Essentia

Applikálja, alakítsa, 
simítsa, 

élvezze!



GC Modeling Liquid

Egyszerűsítse kompozit munkáit 
alkalmazzon ecsettechnikát

A direkt kompozitok sokszor tükkösen viselkednek: néha erősen tapadnak a műszerekhez, 
néha bonyolult a kialakításuk vagy elsimításuk ahogyan szeretné, aztán a legvégén meg 

megjelennek a szélek…

Az ecsetehnika és modeling liquid használata a kompozitok 
applikálásához valóban az egészet megváltoztatja

Gyors és egyszerű 
applikálás 

és kialakítás

Egy modeling liquidben megnedve-
sített ecsethez a kompozit kevésbé 
ragad, ennek eredménye az egy-
szerűbb és gyorsabb applikálás és 
formálás.

Sima befejezés 
a rövidebb
finírozásért

Az utolsó réteg applikálása egy 
megnedvesített ecsettel segít a 
hatékony elsimításban és a 
csodaszép felszín létrehozásában. Ez 
megkönnyíti a finírozást és értékes 
időt takarít meg.

Láthatatlan 
a legjobb esztétikus 

erdményért

Annak elenére, hogy kissé sárgás az 
applikálás alatt, a GC Modeling 
Liquid  teljesen transzparens  
fénykezelést követően – ezzel 
garantálja a legjobb esztétikus 
eredményt.

A klinikai esetek Dr Javier Tapia Guadix (Spanyolország) és Prof. Marleen Peumans (Belgium) jóvoltából; kompozit: Essentia (GC)

GC Modeling Liquid,  a tökéletes nedvesítő rezin az ecsettechnikához:

Viszlát trükkös kompozitok
Applikálja, alakítsa, simítsa, élvezze!

• Nagyon egyszerű és időtakarékos eljárás

• Tárolható szobahőmérsékleten

• Kompatibilis minden direkt kompozittal

• 350 csöpp üvegenként 350 restauráióhoz

• Teljesen láthatatlan a fénykezelés után

• Optimális alacsony viszkozitás

Adagoljon ki egy cseppet a GC Modeling 
Liquidből egy lapra

Nagyon gyorsan használja fel
és védje fedéllel

Nedvesítse meg az
ecsetet a folyadékkal

Távolítsa el a felesleget
egy zsebkendővel

A palatinális zománc létrehozásához 
használjon lapos ecsetet

A kerek ecset jól használható az
interproximális terülten

Applikálja a dentin pasztát
a lapos ecsettel

A dentin mamelonok kialakításához
a kerek ecsetet használja

Az ecsetek alkalmazásának köszönhetően
a végső felszín sima

Optimális a poszterior eseteihez is
A kerek ecset segítségével felépíthetők a csücskök  

és finomítható a barázdarendszer

Az ecset könnyen meghajtható, így  
jobban elérhető a poszterior terület 

Az ecsettel az anyag
 csücskönként applikálható

A fisszúrák és a finom anatómia 
kialakításához is optimális


