
Construim punñi 
       pentru viitor

Verificañi compatibilitatea cu imprimanta dumneavoastrã

Temp PRINT®

de la GC
Compozit fotopolimerizabil 
printabil 3D pentru coroane 

ºi punñi provizorii

901595 Temp PRINT Light, 500 g

901596 Temp PRINT Medium, 500 g

008408 OPTIGLAZE color, Set

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) cartuºe Paste Pak

001573 Aplicator Paste Pak
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Puteñi alege dintr-o gamã largã 
de culori, ce vã oferã cele mai 
uimitoare rezultate estetice!

GC Temp PRINT®
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Proiectañi ºi creañi  
        cu GC Temp PRINT®

GC vã oferã o soluñie simplã pentru a adãuga luciu ºi a caracteriza 
restaurãrile dumneavoastrã printate 3D cu OPTIGLAZE color. Lacul 
fotopolimerizabil este gata de utilizare, uºor de manipulat ºi vã ajutã 
sã economisiñi timp preñios în etapa de lustruire. Tehnologia renumitã 
a nano-umpluturii conferã o rezistenñã ridicatã la abraziune ºi luciu de 
lungã duratã tuturor coroanelor ºi punñilor provizorii printate.

Adãugañi culoare ºi luciu lucrãrilor provizorii
 cu OPTIGLAZE color

Tehnologie unicã a umpluturii

Reologie controlatã dinamic (DCR)

Datoritã tehnologiei DCR, agitarea 
manualã a flaconului este suficientã 
pentru a obñine o dispersie omogenã. 
Aditivii anti-sedimentari formeazã 
o peliculã în jurul pigmenñilor ºi a 
particulelor de umpluturã, prevenind 
precipitarea acestora. Astfel se men-
ñine stabilitatea, cu precizie ridicatã ºi 
reproductibilitate în timp.

Dispersia omogenã a particulelor de 
silica din umplutura GC Temp PRINT 
poate fi observatã în imaginile SEM. 
GC Temp PRINT are o umpluturã densã 
în comparañie cu alte materiale pentru 
sisteme DLP, pentru a crea lucrãri 
provizorii de lungã duratã, durabile. GC Temp PRINT

Umpluturã: 20% wt. 
Produs A

Umpluturã: 0.4% wt. 
Produs B

Umpluturã: 0.8% wt. 

Particule silica

Lac de suprafañã

Rãºinã

Aditiv anti-sedimentare

Pigmenñi

Esteticã excepñionalã

Puteñi crea cea mai detaliatã anatomie 
într-un mod foarte simplu! Puteñi 
realiza ajustãri minore sau adaptãri în 
ocluzie foarte uºor prin ºlefuire sau 
adãugând Unifast III sau compozit din 
familia G-≥nial.

Post-procesare ºi polimerizare

Labolight DUO poate polimeriza toate 
materialele dentare fotopolimerizabile într-un 
mod sigur ºi durabil. Cele 12 LED-uri albastre 
ºi 3 violet asigurã o întãrire optimã, în timp 
ce puterea ridicatã reduce ciclurile de foto-
polimerizare. Este partenerul perfect pentru 
post-polimerizarea restaurãrilor cu GC Temp 
PRINT ºi pentru polimerizarea straturilor de 
OPTIGLAZE color.

Restaurãrile complexe sunt mai uºor de printat, 
fãrã pierderi de material! GC Temp PRINT este 
un material biocompatibil de Clasa II-a pentru 
coroane ºi punñi provizorii, fãrã metil metacrilat 
(MMA). Este conceput pentru a fi utilizat la 
printarea 3D pe bazã de DLP. Prezintã proprietãñi 
mecanice excepñionale ºi rãmâne stabil dupã 
depozitare.

Indicañii Coroane ºi punñi provizorii de lungã duratã, 
inlay-uri, onlay-uri ºi fañete

Biocompatibilitate Clasa a II-a

Rezistenñã la flexiune > 90 MPa

Densitate la 20°C 1.1-1.3 g/cm3

Vâscozitate 500-2000cP

Sorbñie < 40 µg/mm3

Solubilitate < 7.5 µg/mm3

Culoare Light & Medium 

Lungime de undã 385-405 nm

Grosimea stratului 50 µm

Ambalare Flacon 500 ml
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Material printabil 3D Material provizoriu convenñional

Rezistenñã superioarã la abraziune
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