
G-Coat PLUS
Nanoczåsteczkowa samoadhezyjna
πwiatñoutwardzalna warstwa ochronna 

4 ml pñyn, 20 pojemników do odmierzania,
50 mikrokoËcówek i 1 aplikator
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Unifast III z GC.

Samoutwardzalna æywica akrylowa do
dñugoterminowych uzupeñnieË tymczasowych: 
koron, mostów, wkñadów i napraw. 
Ekonomiczne rozwiåzanie z doskonañå estetykå.

Co 
Unifast III moæe wnieπÊ

do Twojej praktyki?

Tymczasowe korony

Tymczasowe mosty

Tymczasowe wkñady

Odtwarzanie dziåsña

Mosty na implantach

Zamykanie otworów πrub
implantów 

Naprawa protez

Protezy z zatrzaskami

Optiglaze
Nanoczåsteczkowa
πwiatñoutwardzalna
warstwa ochronna 

15 ml pñyn

Metal Primer II
©rodek adhezyjny do
ñåczenia akryli denty-
stycznych i kompozy-
tów z metalem

5 ml pñyn, 1 pëdzelek

GC EUROPE N.V. 
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

Laboratorium Dentystyczne Xavier Laly,
Paryæ, Francja

Laboratorium Andriessens, Bruksela, Belgia

Zatrzaski CEKA / PRECI-LINE

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel.  +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

Un i f a s t  I I I
Zestaw wprowadzajåcy 2-1, A2-A3
A1, proszek 35 g                       A1, proszek 100 g
A2, proszek 35 g                       A2, proszek 100 g                                    A2, proszek 300 g
A3, proszek 35 g                       A3, proszek 100 g                                    A3, proszek 300 g
A3.5, proszek 35 g               A3.5, proszek 100 g
B2, proszek  35 g                 B2, proszek 100 g
E3, proszek  35 g                 E3, proszek 100 g
Incisal (sieczny), proszek 35 g       Incisal (sieczny), proszek 100 g                  Incisal (sieczny), proszek 300 g
Clear (bezbarwny), proszek 35 g Clear (bezbarwny), proszek 100 g
Nr 3 (róæowy), proszek 35 g      Nr 3 (róæowy), proszek 100 g                     
Nr 8 (róæowy æyñkowany), proszek 35 g Nr 8 (róæowy æyñkowany), proszek 100 g Nr 8 (róæowy æyñkowany), proszek 300 g

Pñyn 40 g (42 ml) Pñyn 100 g (104 ml) Pñyn 250 g (260 ml)

Plastikowa skrzynka                        Jednorazowy pojemnik do odmierzania (50) Nr 2 Pëdzelek Nr 10
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Nanoszenie bezpoπrednio po zamo-
czeniu pëdzelka ... WYSOKA pñynnoπÊ

Odczekanie chwili po zamoczeniu,
a potem nanoszenie ... NISKA pñynnoπÊ

Unifast III

Komfort stosowania zarówno 
w technice nakñadania pëdzelkiem
jak i mieszania!

Samoutwardzalna æywica akrylowa do

tymczasowych koron, mostów,

wkñadów i napraw
Zrodzona z innowacyjnego myπlenia, nastëpna generacja Unifast, niezwykle popularnego przez przeszño
30 lat produktu, teraz jest tutaj. 
Unifast III - wprowadza technologië SURF, nowå i rewolucyjnå technologië przetwarzania polimerów.
Obróbka, wñaπciwoπci fizyczne i estetyka osiågnëñy poziom przekraczajåcy oczekiwania stawiane æywicom
proszek pñyn.

Technologia SURF 
Surface Uniformity Revolutionary Fixation Technology. 
Rewolucyjna technologia spajania jednorodnej powierzchni.

Nowa technologia umoæliwiña GC skoncentrowanie sië na opracowaniu perfekcyjnie zrównowaæonego skñadu
mieszaniny, która ma niezrównanå zdolnoπÊ adaptacji, wytrzymañoπÊ na πcieranie, twardoπÊ i wytrzymañoπÊ
na zginanie bez potrzeby dodatkowego wypeñniacza. Dotychczas byño to sposobem na zwiëkszenie wytrzyma-
ñoπci i odpornoπci na πcieranie, lecz poniewaæ jest to czëπÊ wypeñniacza nieaktywna i niezdolna do poñåczenia
z macierzå æywicy, rezultat ze wzglëdu na estetykë nie jest zadowalajåcy. 

Rozwijajåc nowå technologië przetwarzania polimeru, GC nie tylko pokonaña ograniczenia w estetyce, ale stwo-
rzyña æywicë, która jest bardzo odporna na odbarwienie. Dziëki “technologii SURF” czåsteczki polimeru po
raz pierwszy pokryte så pigmentem. To umoæliwia równomierne rozmieszczenie czåsteczek polimeru i pigmen-
tu oraz gwarantuje uzyskanie mikstury bez pëcherzyków powietrza i o niezwykle równomiernym zabarwie-
niu. Unifast III gwarantuje dñugotrwañy, jednolity kolor. A to w poñåczeniu z jego bardzo dobrymi wñaπci-
woπciami fizycznymi czyni go doskonañym materiañem z wyboru do dñugoterminowych uzupeñnieË tymczaso-
wych na implantach. 

Niezwykle ñatwe do zmieszania z pñynem, proszki
Unifast III tworzå nie klejåcå sië mieszaninë. 
Bardzo wygodna w pracy stabilna konsystencja i szyb-
ki czas wiåzania równieæ w znaczåcy sposób uspraw-
niajå procedurë.     

Nakñadanie pëdzelkiem

Mieszanie i wlewanie

Unifast III jest przystosowany do wykonywania
szybkich i ñatwych, podstawowych uzupeñnieË tym-
czasowych w jednym odcieniu lub wielowarstwo-
wych estetycznych dñugoterminowych uzupeñnieË
tymczasowych. 
Zbieranie prawidñowej iloπci proszku jest proste - wystar-
czy zanurzyÊ pëdzelek w pñynie. Dziëki optymalnym
wñaπciwoπciom tiksotropowym, materiañ moæna
nakñadaÊ krok po kroku i w dowolny sposób ksztañtowaÊ
uzupeñnienia tymczasowe. Ponadto konsystencjë
(pñynnoπÊ) moæna kontrolowaÊ poprzez odpowied-
nie dostosowanie czasu aplikacji.

Paleta odcieni
Za pomocå Unifast III uzupeñnienia tymczasowe mogå
teraz oddaÊ nie budzåcå wåtpliwoπci, wiernå symu-
lacjë tego, jak bëdzie wyglådaÊ ostateczne uzu-
peñnienie. Dzisiaj pacjenci przywiåzujå wiëkszå uwa-
gë do tej usñugi, gdyæ ona pozwala im czuÊ sië bar-
dziej komfortowo i oswoiÊ sië z zabiegiem. A nawet
wiëcej: podnosi poziom zaufania do umiejëtnoπci
i profesjonalizmu lekarza.

Zdjëcia próbek
Próbki wykonane byñy technikå nakñadania pëdzelkiem i obserwowane pod πwiatñem. W technologii konwen-
cjonalnej, na granicy pomiëdzy kaædym πladem pëdzelka moæna zobaczyÊ niejednolity kolor, natomiast Unifast III
wykazuje niezwykle równomiernie zabarwionå miksturë.   

Do wykoËczenia na wierzch, GC opracowaña ostatnie
pociågniëcie dla tej szybkiej i ñatwej w stosowaniu
techniki warstwowej: πrodek kryjåcy Optiglaze.
Zapewnia on estetycznå lπniåcå powierzchnië
wszystkich uzupeñnieË poπrednich.

Zatem zamiast mechanicznego polerowania do osiåg-
niëcia koËcowego poñysku - najczëπciej stosujåc
drobnoziarniste wiertña, pasty polerskie etc. - po pro-
stu po opracowaniu nañóæ pëdzelkiem warstwë, po-
tem utwardzaj jå πwiatñem przy uæyciu urzådzenia do
polimeryzacji πwietlnej przez zaledwie trzy minuty.

Ta niedawno opracowana warstwa pokrycia zapew-
nia estetycznå gñadkå powierzchnië z poñyskiem,
podobnie jak koËcowe polerowanie.  

Plastikowa skrzynka - organizer zawiera butelki
wielokrotnego uæytku, zabezpieczone przed rozlewa-
niem sië pñynu i rozsypywaniem proszku. Wszystkie
komponenty zostañy stworzone z myπlå o ochronie
πrodowiska - od produkcji poprzez transport, aæ do
uæycia w gabinecie i laboratorium. 

Ñatwy w uæyciu, ñatwy do przechowywania i bezpieczny dla πrodowiska

Oszczëdzaj czas

MTD Bernd van der Heyd, Norymberga, Niemcy

MTD Bernd van der Heyd,
Norymberga, Niemcy

* Vita® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Vita®

- Zahnfabrik Bad Säckingen, Niemcy.

Technologia konwencjonalna Technolologia SURF Unifast III

Pigmenty gromadzå sië na wierzchu, robiåc
wraæenie nakrapianych zëbów.

Polimery pokryte så pigmentami, umoæliwiajåc
jednorodnå miksturë.

··Polimer

··Pigment

··Polimer

(Technologia SURF)

A1           A2          A3        A3.5         B2 Incisal        E3         Clear       No.3        No.8

By sprostaÊ wymaganiom rynku, GC oferuje Unifast III w szerokiej palecie odcieni. Unifast III jest dostëpny
w róænych odcieniach zëbiny na bazie Vita* ñåcznie z odcieniami szkliwa i brzegu siecznego o optymalnej
przeziernoπci do odtworzenia wyglådu naturalnego zëba w przypadkach klinicznych wymagajåcych wyæszego
poziomu estetyki. Dostëpne så takæe odcienie jaπniejsze dla pacjentów z wybielonymi zëbami.

Potëga technologii SURF jest wyranie widoczna na przykñadzie odcienia bezbarwnego (Clear), który nie prze-
barwia sië w dñugim okresie czasu. Jest to doskonañe do procedur takich jak szyny, które w idealnym przypadku
powinny byÊ niezauwaæalne, a do uwydatnienia kolorów bazowych moæna teæ zastosowaÊ multichromatycznå
technikë warstwowå. Odcienie róæowe przeznaczone så do naprawy pëkniëÊ i uszkodzeË  w pñytach protez.
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wykazuje niezwykle równomiernie zabarwionå miksturë.   

Do wykoËczenia na wierzch, GC opracowaña ostatnie
pociågniëcie dla tej szybkiej i ñatwej w stosowaniu
techniki warstwowej: πrodek kryjåcy Optiglaze.
Zapewnia on estetycznå lπniåcå powierzchnië
wszystkich uzupeñnieË poπrednich.

Zatem zamiast mechanicznego polerowania do osiåg-
niëcia koËcowego poñysku - najczëπciej stosujåc
drobnoziarniste wiertña, pasty polerskie etc. - po pro-
stu po opracowaniu nañóæ pëdzelkiem warstwë, po-
tem utwardzaj jå πwiatñem przy uæyciu urzådzenia do
polimeryzacji πwietlnej przez zaledwie trzy minuty.

Ta niedawno opracowana warstwa pokrycia zapew-
nia estetycznå gñadkå powierzchnië z poñyskiem,
podobnie jak koËcowe polerowanie.  

Plastikowa skrzynka - organizer zawiera butelki
wielokrotnego uæytku, zabezpieczone przed rozlewa-
niem sië pñynu i rozsypywaniem proszku. Wszystkie
komponenty zostañy stworzone z myπlå o ochronie
πrodowiska - od produkcji poprzez transport, aæ do
uæycia w gabinecie i laboratorium. 

Ñatwy w uæyciu, ñatwy do przechowywania i bezpieczny dla πrodowiska

Oszczëdzaj czas

MTD Bernd van der Heyd, Norymberga, Niemcy

MTD Bernd van der Heyd,
Norymberga, Niemcy

* Vita® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Vita®

- Zahnfabrik Bad Säckingen, Niemcy.

Technologia konwencjonalna Technolologia SURF Unifast III

Pigmenty gromadzå sië na wierzchu, robiåc
wraæenie nakrapianych zëbów.

Polimery pokryte så pigmentami, umoæliwiajåc
jednorodnå miksturë.

··Polimer

··Pigment

··Polimer

(Technologia SURF)

A1           A2          A3        A3.5         B2 Incisal        E3         Clear       No.3        No.8

By sprostaÊ wymaganiom rynku, GC oferuje Unifast III w szerokiej palecie odcieni. Unifast III jest dostëpny
w róænych odcieniach zëbiny na bazie Vita* ñåcznie z odcieniami szkliwa i brzegu siecznego o optymalnej
przeziernoπci do odtworzenia wyglådu naturalnego zëba w przypadkach klinicznych wymagajåcych wyæszego
poziomu estetyki. Dostëpne så takæe odcienie jaπniejsze dla pacjentów z wybielonymi zëbami.

Potëga technologii SURF jest wyranie widoczna na przykñadzie odcienia bezbarwnego (Clear), który nie prze-
barwia sië w dñugim okresie czasu. Jest to doskonañe do procedur takich jak szyny, które w idealnym przypadku
powinny byÊ niezauwaæalne, a do uwydatnienia kolorów bazowych moæna teæ zastosowaÊ multichromatycznå
technikë warstwowå. Odcienie róæowe przeznaczone så do naprawy pëkniëÊ i uszkodzeË  w pñytach protez.

Unifast-new-PL-A5-6p  4/19/08  10:46 PM  Page 2



G-Coat PLUS
Nanoczåsteczkowa samoadhezyjna
πwiatñoutwardzalna warstwa ochronna 

4 ml pñyn, 20 pojemników do odmierzania,
50 mikrokoËcówek i 1 aplikator
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Unifast III z GC.

Samoutwardzalna æywica akrylowa do
dñugoterminowych uzupeñnieË tymczasowych: 
koron, mostów, wkñadów i napraw. 
Ekonomiczne rozwiåzanie z doskonañå estetykå.

Co 
Unifast III moæe wnieπÊ

do Twojej praktyki?

Tymczasowe korony

Tymczasowe mosty

Tymczasowe wkñady

Odtwarzanie dziåsña

Mosty na implantach

Zamykanie otworów πrub
implantów 

Naprawa protez

Protezy z zatrzaskami

Optiglaze
Nanoczåsteczkowa
πwiatñoutwardzalna
warstwa ochronna 

15 ml pñyn

Metal Primer II
©rodek adhezyjny do
ñåczenia akryli denty-
stycznych i kompozy-
tów z metalem

5 ml pñyn, 1 pëdzelek

GC EUROPE N.V. 
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

Laboratorium Dentystyczne Xavier Laly,
Paryæ, Francja

Laboratorium Andriessens, Bruksela, Belgia

Zatrzaski CEKA / PRECI-LINE

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel.  +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

Un i f a s t  I I I
Zestaw wprowadzajåcy 2-1, A2-A3
A1, proszek 35 g                       A1, proszek 100 g
A2, proszek 35 g                       A2, proszek 100 g                                    A2, proszek 300 g
A3, proszek 35 g                       A3, proszek 100 g                                    A3, proszek 300 g
A3.5, proszek 35 g               A3.5, proszek 100 g
B2, proszek  35 g                 B2, proszek 100 g
E3, proszek  35 g                 E3, proszek 100 g
Incisal (sieczny), proszek 35 g       Incisal (sieczny), proszek 100 g                  Incisal (sieczny), proszek 300 g
Clear (bezbarwny), proszek 35 g Clear (bezbarwny), proszek 100 g
Nr 3 (róæowy), proszek 35 g      Nr 3 (róæowy), proszek 100 g                     
Nr 8 (róæowy æyñkowany), proszek 35 g Nr 8 (róæowy æyñkowany), proszek 100 g Nr 8 (róæowy æyñkowany), proszek 300 g

Pñyn 40 g (42 ml) Pñyn 100 g (104 ml) Pñyn 250 g (260 ml)

Plastikowa skrzynka                        Jednorazowy pojemnik do odmierzania (50) Nr 2 Pëdzelek Nr 10
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Samoutwardzalna æywica akrylowa do
dñugoterminowych uzupeñnieË tymczasowych: 
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B2, proszek  35 g                 B2, proszek 100 g
E3, proszek  35 g                 E3, proszek 100 g
Incisal (sieczny), proszek 35 g       Incisal (sieczny), proszek 100 g                  Incisal (sieczny), proszek 300 g
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