
Nakładanie kompozytu jest duæo łatwiejsze
z GC Modeling Liquid i pëdzelkami GC GRADIA
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012244 - GC Modeling Liquid, uzupełnienie 6 ml EEP 

001533 - GC GRADIA, pëdzelek okrågły, n°1 x10

001534 - GC GRADIA, pëdzelek płaski, n°1 x10

001535 - GC GRADIA, uchwyt do pëdzelków x2

Nakładanie 
warstw 

kompozytu 
jest juæ 

łatwiejsze 

z GC Modeling Liquid
i pëdzelkami GC 

900744 - GC Composite Modeling Kit EEP 

 Zestaw zawiera płyn do modelowania - GC Modeling 

 Liquid, pëdzelek płaski - Gradia Brush Flat (x5), 

 pëdzelek okrågły - Gradia Brush Round (x5), uchwyt 

 do pëdzelków Gradia (x2) i bloczki do mieszania

Odkryj połåczenie łatwej procedury i estetyki
z kompozytami GC

Gradia Direct Anterior / Posterior / X G-≥nial Anterior / Posterior Essentia

Nałóæ, 

wymodeluj, 
wygład 

- gotowe!



GC Modeling Liquid

UproπÊ sobie prace kompozytem 
stosujåc technikë z pëdzelkiem

Kompozyty do bezpoπredniej odbudowy mogå sprawiaÊ trudnoπci: czasami przywierajå 
do instrumentów, mogå byÊ trudne do ukształtowania lub wygładzenia w taki sposób, 

jaki chcesz, a czasami na koniec widoczne så brzegi wypełnienia...

Uæycie pëdzelka i æywicy modelujåcej do nakładania kompozytów 
całkowicie to zmienia.

Szybkie i łatwe 
nakładanie 

i kształtowanie

Uæycie pëdzelka zwilæonego płynem 
modelujåcym sprawia, æe kompo-
zyty så mniej kleiste, powoduje 
łatwiejsze i szybsze nakładanie 
i kształtowanie.

Gładka powierzchnia 
skraca procedurë 

wykaËczania

Nałoæenie ostatniej warstwy za po-
mocå zwilæonego pëdzelka umoæliwia 
równieæ jej efektywne wygładzenie 
i uzyskanie bardzo ładnej powierzchni. 
Upraszcza to procedurë wykaËczania 
i oszczëdza cenny czas.

Niewidoczny 
dla uzyskania najlepszego

estetycznego rezultatu

Chociaæ GC Modeling Liquid jest 
lekko æółtawy podczas aplikacji, staje 
sië całkowicie przezroczysty po 
utwardzaniu πwiatłem, gwarantujåc 
najlepsze rezultaty estetyczne.

Zdjëcia dziëki uprzejmoπci dr. Javiera Tapia Guadix (Hiszpania) i prof. Marleen Peumans (Belgia); kompozyt: Essentia (GC)

GC Modeling Liquid to idealna æywica zwilæajåca 

do techniki z uæyciem pëdzelka:

Nałóæ, wymodeluj, wygład - gotowe!

• Prosta i oszczëdzajåca czas procedura

• Przechowywanie w temperaturze pokojowej

• Kompatybilna ze wszystkimi kompozytami

do bezpoπredniej odbudowy

• 350 kropli w butelce do 350 wypełnieË!

• Niewidoczna po utwardzeniu πwiatłem

• Optymalna niska lepkoπÊ

OdmierzyÊ jednå kroplë GC Modeling 
Liquid na podkładce.

Szybko zastosowaÊ i chroniÊ przed 
πwiatłem pod przykryciem.

ZwilæyÊ pëdzelek zanurzajåc go w kropli 
płynu.

UsunåÊ starannie nadmiar uæywajåc 
papierowej chusteczki.

UæywaÊ płaskiego pëdzelka 
do tworzenia powłoki szkliwa na 

powierzchni podniebiennej.

Okrågły pëdzelek moæe byÊ przydatny 
do tworzenia powierzchni stycznej.

Do nakładania pasty zëbinowej uæywaÊ 
pëdzelka płaskiego.

Mamelony zëbiny modelowaÊ przy 
uæyciu okrågłego pëdzelka.

Dziëki pëdzelkowi warstwa koËcowa 
bëdzie miała gładkå powierzchnië.

Równieæ optymalny do zëbów bocznych
Okrågły pëdzelek pomaga przy odbudowie guzków  

i kształtowaniu bruzd.

Pëdzelek moæna łatwo wygiåÊ,
aby uzyskaÊ lepszy dostëp do

bocznych zëbów.

Pëdzelek moæe byÊ uæyty do 
nakładania materiału na guzki.

Optymalny do odtworzenia bruzd 
i anatomicznych szczegółów.


