
Optiglaze® 
Color 

від GC

Характеризуючий покривний 
матеріал світлового затвердіння 
для композитних та акрилових 

непрямих реставрацій

Тому що все кольорове
виглядає краще 



Ви шукаєте просте рішення, щоб надати характеризацію вашим щоденним естетичним витворам? 

Універсальність матеріалу Optiglaze Color справить на вас враження, оскільки він додає кольору, блиску 

поверхні та збільшує зносостійкість всіх ваших робіт:

• Композитних коронок та мостів

• Тимчасових композитних коронок та мостів

• Гібридних керамічних коронок

• Ортопедичних конструкцій, зафіксованих на імплантатах

• Незнімних акрилових мостів, зафіксованих на імплантатах на довгий час

• Штучних зубів

• Акрилових знімних протезів

Тому що все кольорове 

     виглядає краще 

Роботу виконано MDT Christian Rothe, Німеччина

Роботу виконано MDT Simone Maffei, Італія

Роботу виконано MDT Nikos Bellas, Греція



 

 

 

GC Optiglaze® Color

Optiglaze Color справить на вас враження

• Готовий до використання, зручний у роботі, та скорочує етап по-

лірування, що економить ваш дорогоцінний час

• Ви можете обирати з широкої гами кольорів як для внутрішньої, 

так і для зовнішньої характеризації, і в результаті отримаєте до-

сконалу естетику

• Широко відома технологія нанонаповнювачів надасть вашій рес-

таврації високої зносостійкості для довготривалого блиску та ви-

сокої стабільності кольору. 

Без наповнювача матеріал 

швидко зношується.

Завдяки новій технології 

нанонаповнювачів від 

компанії GC часточки 

рівномірно розподіляються, 

що забеспечує довготривалу 

зносостійкість, стабільність 

кольору та довготривалий 

блиск! 

При використанні звичайних 

наповнювачів спостерігається 

групування часточок, і 

матеріал також може бути 

схильним до зношування. 

Optiglaze Color вироблено із застосуванням знаменитої технології нанонаповнювачів 

від компанії GC, яка надає йому високої зносостійкості для довготривалого блиску

Технологія нанонаповнювачівНаявна технологія

Без наповнювача

Стирання

Кластеризований 

наповнювач

Стирання
 Стирання

 Композитна матриця 

покривного лаку

 Нанонаповнювач

Рівномірно розподілений

 наповнювач

Роботу виконано MDT Jean François Deche, Франція

Роботу виконано MDT Philippe Llobell, Франція Роботу виконано MDT Roeland De Paepe, Бельгія
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Економія часу
• Готовий до застосування

• Світлове затвердіння скорочує 

етап полірування

• Зручний у роботі 

Досконала естетика
• Широка гама кольорів

• Довготривалий блиск

• Тонкий покривний шар (25-50 мкм)

Надійні результати
• Висока зносостійкість

• Довготривала адгезія до 

найрізноманітніших матеріалів на 

основі полімерів

• Висока стійкість до дисколорації

GC Optiglaze Color відрізняється 

      такими властивостями та перевагами:

Упаковки

008408 OPTIGLAZE color, Набір 008417 OPTIGLAZE color червоно-коричневий, 2.6 мл

008409 OPTIGLAZE color A plus, 2.6 мл 008418 OPTIGLAZE color оливковий, 2.6 мл

008410 OPTIGLAZE color B plus, 2.6 мл 008419 OPTIGLAZE color сірий, 2.6 мл

008411 OPTIGLAZE color C plus, 2.6 мл 008420 OPTIGLAZE color блакитний, 2.6 мл

008412 OPTIGLAZE color білий, 2.6 мл 008421 OPTIGLAZE color лавандовий, 2.6 мл

008413 OPTIGLAZE color слонова кістка, 2.6 мл 008422 OPTIGLAZE color рожевий, 2.6 мл

008414 OPTIGLAZE color жовтий, 2.6 мл 008423 OPTIGLAZE color червоний, 2.6 мл

008415 OPTIGLAZE color оранжевий, 2.6 мл 008424 OPTIGLAZE color прозорий, 5 мл

008416 OPTIGLAZE color рожево-оранжевий, 2.6 мл 008425 OPTIGLAZE color прозорий HV, 5 мл

GC EUROPE N.V.    

Head Office    

Researchpark 

Haasrode-Leuven 1240

Interleuvenlaan 33

B-3001 Leuven 

Tel. +32.16.74.10.00

Fax. +32.16.40.48.32 

info@gceurope.com 

http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.    

GC EEO    

Siget 19b

HR - 10020 Zagreb 

Tel. +385.1.46.78.474

Fax. +385.1.46.78.473

info@eeo.gceurope.com 

http://www.eeo.gceurope.com

Офіційний дистриб’ютор   

компанії GC в Україні:

Група компаній "КРІСТАР"

04071, м. Київ,

вул. Межигірська, 50, оф.1

Тел./факс: (044) 463.63.37

  (044) 463.62.66

info@kristar.ua

http://www.kristar.ua

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів, а також лікарів та інших професійних медичних працівників


