
OPTIGLAZE®  
color 
fra GC

Lyshærdende  
karakteriseringscoating  

til komposit og 
indirekte akrylrestaureringer

Alting ser bedre  

ud i farver…



Ønsker du en enkel løsning på karakterisering af dine æstetiske hverdagsbehandlinger?

Optiglaze´s alsidighed imponerer dig fordi du enkelt kan tilføre farve, overfladeglans og høj

slidstyrke til: 
• kompositkroner- og broer

• temporære resinkroner- og broer

• hybridkeramiske kroner

• implantatbaserede proteser

• akryl permanentfixerede implantat bro

• kunstige tænder

Alting ser bedre  
 ud i farver…

Udført af MDT Christian Rothe, Tyskland

Udført af MDT Simone Maffei, Italien

Udført af MDT Nikos Bellas, Grækenland

Udført af CDT Christian Thie, Tyskland



 

 

 

OPTIGLAZE® color

Optiglaze color vil imponere dig

• Klar til brug, nem håndtering og uovertruffen overfladeglans  
sparer dig for værdifuld tid. 

• Du kan vælge ud fra et bredt farvespektrum, 
både til intern og extern karakterisering, 
og det vil føre dig til perfekt æstetik.

• Den berømte nanofillerteknologi giver din restaurering 
høj slidstyrke, langvarig glans med en 
høj misfarvningsresistens.

Uden filler kan materialet
nemt slides.

Med GC´s nye nanofillertek-
nologi er partiklerne
jævnt spredt hvilket giver
høj slidstyrke, modstand for
misfarvninger og langvarig
glans.

Med konventionel filler-tek-
nologi samler partiklerne sig 
hurtigt i klynger og er derved 
modtagelige overfor slid.

Optiglaze color indeholder GC´s berømte nanofillers som giver en høj
slidresistens og langvarig glans.

Nanofiller teknologiNuværende teknologi

Uden filler

Slid

Sammenklumpede filler

Slid
 Slid

 Resinmatrix i 
coatingen.

 Nanofiller

Spredt filler

Udført af MDT Jean Francois Deche, Frankrig

Udført af MDT Philippe Llobell, Frankrig Udført af MDT Roeland De Paepe, Belgien

Udført af CDT Simone Maffei, Italien
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Tidsbesparende

• klar til brug
• lyshærdende og reduceret  

finishing
• nemt at anvende

Optiglaze color adskiller sig ved  
               følgende træk og fordele:

Perfekt æstetik

• bredt udvalg af farver
• langvarig glans
• tyndt coatinglag (25-50 μm)

Varige resultater

• høj slidstyrke
• fremragende bindingstyrke til et 

bredt udvalg af polymerbasere-
de materialer

• høj misfarvningsresistens

Pakninger

008408 OPTIGLAZE color, Set 008417 OPTIGLAZE color red brun, 2.6ml

008409 OPTIGLAZE color A plus, 2.6ml 008418 OPTIGLAZE color oliven, 2.6ml

008410 OPTIGLAZE color B plus, 2.6ml 008419 OPTIGLAZE color grå, 2.6ml

008411 OPTIGLAZE color C plus, 2.6ml 008420 OPTIGLAZE color blå, 2.6ml

008412 OPTIGLAZE color hvid, 2.6ml 008421 OPTIGLAZE color lavendel, 2.6ml

008413 OPTIGLAZE color elfenbenshvid, 2.6ml 008422 OPTIGLAZE color pink, 2.6ml

008414 OPTIGLAZE color yellow, 2.6ml 008423 OPTIGLAZE color rød, 2.6ml

008415 OPTIGLAZE color orange, 2.6ml 008424 OPTIGLAZE color clear, 5ml

008416 OPTIGLAZE color pink orange, 2.6ml 008425 OPTIGLAZE color clear HV, 5ml
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