
Med Optiglaze erbjuder GC  
ett enkelt och ekonomiskt  

sätt att få en estetiskt skinande 
yta som du annars bara får med 

optimal finputs.

Istället för tidskrävande mekanisk 
polering utför dessa två steg:  

applicera Optiglaze – ljushärda –  
färdigt!

Den nya unika nanofillerteknologin från 
GC ger överlägsen abrasionsresistens,  

bra bindning, och en högglans som håller!

   Värdefulla ting behöver ett   
   bra skydd:
Optiglaze från GC.  
Nanofylld ljushärdande skyddslack för indirekta  
restaurationer framställda av komposit eller akrylat.



Ny nanofillerteknologi invändigt!
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Indikationer

För att göra ditt liv så enkelt som möjligt har GC utvecklat en ny skyddslack, Optiglaze, som ger en estetiskt skinande 
yta på artificiella tänder, avtagbara proteser, temporära kronor och temporära kronor. Produkten används med fördel på 
ytor som är svåra att komma åt vid polering, t.ex. posteriora fissurer eller i approximala ytor på indirekta restaurationer 
av komposit.
Så, istället för mekanisk polering, välj det enkla sättet. Använd Optiglaze och få en skinande blank yta på rekordtid.

Endast två steg för ett perfekt resultat

Applicera Optiglaze (vätska) med en pensel och ljushärda med en lampa  
(t.ex. GC Labolight LV-II/III) under 3 minuter.

– sparar tid
– lätt att använda
– perfekt estetik
– långvarig glans
– ny nanofillerteknologi
– överlägsen abrasionsresistens
– hållbar bindning
– mycket tunnt skikt (25-50μm)
– högresistent mot  
 missfärgning
– påverkar inte färgen på  
 restaurationen
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Utan filler nöts materialet 
lätt.

Med konventionell 
fillerteknologi samlas 
fillerpartiklar i s.k. kluster. 
Därför ser man kraftiga 
nötningstendenser med den 
typen av teknologi.

Med GC’s nya nanofillertek-
nologi, distribueras fillerpar-
tiklarna jämt i resindelen vil-
ket ger en minimal nötning, 
god resistens mot 
missfärgningar, bra bindning 
och en skinande blank yta 
som håller!

Applicera Ljushärda Färdigt

Utan filler Anhopning av fillerpartiklar

Nötning Nötning

Jämt spridda fillerpartiklar

Nuvarande teknologi Nanofillerteknologi

Nötning Nanofiller Resindel av skyddslacket

Förpackning 

Flaska 15 ml


