Budowanie
					

mostów
na przyszłoπÊ

Temp PRINT®
z

GC

©wiatłoutwardzalny
kompozyt do druku 3D
koron i mostów tymczasowych

Projektowanie i wytwarzanie
			

z

GC Temp PRINT®

Złoæone uzupełnienia så łatwiejsze do wydrukowania,
bez potrzeby marnowania materiału! GC Temp PRINT
to biokompatybilny materiał klasy IIa do tymczasowych koron i mostów, który nie zawiera metakrylanu metylu (MMA). Jest przeznaczony do drukowania 3D w technologii DLP. Ma doskonałe właπciwoπci mechaniczne i pozostaje stabilny po przechowywaniu.

Unikalna technologia
wypełniacza

1.1-1.3 g/cm3

LepkoπÊ

500-2000cP

Sorpcja

< 40 µg/mm3

RozpuszczalnoπÊ

< 7.5 µg/mm3

Kolor

Light - jasny i Medium - πredni

DługoπÊ fali

385-405 nm

GruboπÊ warstwy

50 µm

DostëpnoπÊ

Butelka 500 ml

Materiał do druku 3D

Dynamiczna kontrola właπciwoπci
reologicznych (DCR)
Dziëki technologii DCR wystarczy rëcznie
potrzåsnåÊ butelkå, aby uzyskaÊ jednorodnå
dyspersjë wypełniacza. Dodatki zapobiegajåce sedymentacji tworzå otoczkë wokół
pigmentów i wypełniaczy, co zapobiega
ich wytråcaniu. W ten sposób zachowuje
stabilnoπÊ, duæå dokładnoπÊ i powtarzalnoπÊ w czasie.

Wypełniacz krzemionkowy
Powłoka powierzchniowa
Æywica
Pigmenty
Dodatki antysedymentacyjne

Konwencjonalny materiał tymczasowy

–ródło: GCE R&D, Leuven, 2018. Dane dostëpne na æyczenie.

> 90 MPa

GëstoπÊ w 20°C

PRODUKT D

Klasa IIa

WytrzymałoπÊ na zginanie

Doskonała odpornoπÊ na πcieranie

PRODUKT C

BiokompatybilnoπÊ

Produkt B
Wypełniacz: 0,8% wag.

PRODUKT B

Długoczasowe tymczasowe korony i mosty,
wkłady, nakłady i licówki
WartoπÊ zuæycia w teπcie πcierania
trzech ciał (µm)

Wskazania

Produkt A
Wypełniacz: 0,4% wag.

PRODUKT A

GC Temp PRINT
Wypełniacz: 20% wag.

GC Temp PRINT

Jednorodna dyspersja wypełniaczy krzemionkowych GC Temp PRINT jest widoczna na zdjëciach SEM. GC Temp PRINT ma
wyæszå zawartoπÊ wypełniacza w porównaniu z innymi materiałami opracowanymi dla
systemów DLP, co umoæliwia wytwarzanie
trwałych, długoczasowych uzupełnieË tymczasowych.

GC Temp PRINT®

Dodaj

kolor i połysk do swoich uzupełnieË

tymczasowych za pomocå OPTIGLAZE color
GC oferuje proste rozwiåzanie, aby nadaÊ połysk i indywidualny charakter
uzupełnieniom wydrukowanym w 3D za pomocå OPTIGLAZE color.
©wiatłoutwardzalna powłoka jest gotowå do uæycia, łatwå w stosowaniu
glazurå i oszczëdza cenny czas na etapie polerowania. Sprawdzona
technologia nanowypełniacza zapewnia wysokå odpornoπÊ na πcieranie
i długotrwały połysk wszystkim drukowanym koronom i mostom
tymczasowym.

Stephan Lusty,
Wielka Brytania

Anthony Mak,
Australia

Moæesz wybieraÊ spoπród szerokiej gamy
kolorów, aby uzyskaÊ niesamowite efekty
estetyczne!

Przetwarzanie koËcowe
i utwardzanie
Labolight DUO moæe utwardziÊ wszystkie
πwiatłoutwardzalne materiały dentystyczne
w bezpieczny i trwały sposób. 12 niebieskich i 3 fioletowe diody LED zapewniajå
optymalne utwardzanie, a wysoka moc
zmniejsza liczbë cykli utwardzania πwiatłem. Jest idealnym partnerem do koËcowego utwardzania uzupełnieË z GC Temp
PRINT i do utwardzania glazury OPTIGLAZE
color.

Doskonała estetyka
Anatomië z najmniejszymi szczegółami
moæna odtworzyÊ w bardzo prosty sposób!
Niewielkie korekty lub dopasowanie do
warunków zgryzowych moæna łatwo wykonaÊ przez szlifowanie lub dodanie Unifast III
lub kompozytu z rodziny G-≥nial.

901595

Temp PRINT Light, 500 g

901596

Temp PRINT Medium, 500 g

008408

OPTIGLAZE color, zestaw

008424

OPTIGLAZE color clear, 5 ml

008425

OPTIGLAZE color clear HV, 5 ml

009137

Labolight DUO

004253

GC Fuji TEMP LT 2 x 13.3 g (7.2 ml) naboje Paste Pak

001573

Paste Pak Dispenser

Sprawd kompatybilnoπÊ z Twojå drukarkå
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