
Lustre Pastes ONE
Spectrum Stains

Painting Solutions

Umêní nabarvit keramiku
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Dobarvujte estetické náhrady s Initial™ od GC
GC nabízí uživatelûm Initial nejmodernêjší a vysoce estetická õešení pro keramiku, 

kterou lze dobarvovat. V závislosti na konkrétním põípadu a požadovaných 

vlastnostech poskytnou dvê produktové õady, Initial Lustre Pastes ONE a 

Initial Spectrum Stains, oËekávaný výsledek. Jsou vhodné pro celou õadu 

CTE, takže mûžete pracovat s kompletní keramickou õadou GC Initial a témêõ se 

všemi typy jiné keramiky.

Initial Lustre Pastes ONE, jedineËné trojrozmêrné dobarvovací pasty 
na keramiku od GC, dodávají vaší práci fluorescenci, hloubku a autenticitu... 

a to pouhým dobarvením. K dosažení nepõekonatelné životnosti a põirozeného lesku 

všech vašich dostaveb už není potõeba složité vrstvení nebo vypalovací cykly navíc.

Initial Lustre Pastes GUM Dásñové odstíny jsou založeny na promyšleném 

výbêru rûžovê zbarvených keramických Ëástic bez obsahu fluorescence, které 

dokonale napodobují vzhled põírodní dásnê. Reálného põechodu od okraje koruny 

k dásni tak lze velmi snadno dosáhnout.

Initial Spectrum Stains poskytují dvourozmêrné dobarvovací efekty a 

lze jich použít jak k vnitõnímu, tak vnêjšímu barvení. Díky nim dosáhnete velmi 

vytõíbeného koneËného výsledku s lesklým povrchem, põiËemž textura zûstane 

zachována.

Oba produkty se vzájemnê doplñují. V nêkterých põípadech se používají oba: 

napõíklad Spectrum Stains lze põidat k Lustre Pastes ONE nebo jednotlivým 

keramickým práškûm.

CTE 10-6 x K-1

Lustre Pastes Rodina & Spectrum Stains, 
jsou kompatibilní s celou õadou keramiky Initial
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Lustre Pastes ONE V odstíny

Spectrum Stains
Initial Spectrum Stains jsou práškové dobarvovaËe dostupné v rûzných 20 barvách, které zvyšují 
estetiku vašich náhrad.
Bez ohledu na zpûsob aplikace bude dosaženo velmi jemného koneËného výsledku põi zachování 
povrchu textury a zajištêní optimální úrovnê lesku.

S odstíny „Body A-D“ lze požadovaných V odstínû docílit velmi snadno bêhem okamžiku. 
Za pomoci dalších dostupných odstínû mûžete náhrady dále individualizovat, a dosáhnut tak 
dokonale põizpûsobeného koneËného výsledku.
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Lustre Pastes NF - dásñové odstíny
5 jedineËných dásñových odstínû Lustre Pastes umožñuje individuální põizpûsobení dásní tak, 
aby ladily s põírodními odstíny v põirozené harmonii. Mûžete použít 4 libovolnê míchatelné 
odstíny Gum Modifieres, které umožñují neomezenou kreativitu a bezproblémové reprodu-
kování i nejjemnêjších dásñových odstínû. 
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Optimální úroveñ fluorescence.
Zajiš†uje vzhled põirozených zubû za všech svêtelných podmínek. 



Krásná hloubka s Initial Lustre Pastes ONE
Dokonalé dokonËení vašich náhrad

Snadné úpravy

K dosažení nepõekonatelné živosti a põirozeného lesku všech vašich dostaveb již nepotõebujete složité vrstvení nebo vypalovací cykly navíc.

S pastami Initial Lustre Pastes ONE mûžete dosáhnout hloubky barev a reálnê pûsobícího efektu translucence... pouhým barvením.
Initial Lustre Pastes ONE jsou založeny na speciální smêsi jemných keramických ËásteËek. Kroky k dokonËení vaší práce zûstávají stejné bez ohledu na techniku použitou k vytvoõení základu.
Použitím õedicí tekutiny zachováte optimální konzistenci až do konce.
Požadovaný V odstín vytvoõíte nanesením Lustre Pastes ONE „Body A-D”. Tento postup zahrnuje vše potõebné k okamžitému vytvoõení V odstínû.
Pro lepší charakterizaci jednoduše použijte další dostupné barvy k vytvoõení vysoce estetických výsledkû.

S pastami Initial Lustre Pastes ONE mûžete své práce snadno upravovat.
Zmênit barvu, jas, šedou svêtelnost nebo põidat povrchový lesk nikdy nebylo tak snadné!

Výchozí stav Nanášení LP ONE Neutral Fluo Nanášení odstínû Body KoneËná náhrada vykazující barvu a lesk

Jas Barva Šedá hloubka



Painting Solutions

Díky nabarvení keramiky mûžete ztvárnit
i ty nejjemnêjší detaily
 
Lustre Pastes ONE se zlepšenou fluorescencí jsou speciálnê vyvinuty pro podporu 
fluorescence monolitických náhrad a zajistí vzhled põirozených zubû za všech
svêtelných okolností.
 

Lustre Sklovinný efekt - opál
Vysoce opalescentní základní pasta pro použití v oblasti incize zubu. 



Dodejte svým monolitickým dostavbám charakter...

Hledáte zpûsob, jak dodat život svým zirkon-
ovým monolitickým náhradám zhotoveným 
pomocí CAD/CAM, jako napõ. Initial Zirconia 
Disk? Lustre Pastes ONE nabízejí õešení pro 
všechny druhy náhrad.

Plnê anatomické konstrukce z lithium disilikátu
jako LiSi Press lze individualizovat pomocí 
Lustre Pastes ONE.

JedineËná konzistence zajiš†uje stejnorodé úpravy i vzhled. Požadované textury / hladkosti vrstvy Lustre Pastes ONE lze docílit jemnou vibrací nebo
kondenzací dostavby. Není potõeba žádného složitého vrstvení nebo vypalovacích cyklû navíc; je to rychlé, snadné a bezpeËné. Pasty jsou põipravené
k použití a mají jemné tixotropní vlastnosti pro snadné a põesné nanášení.



...nebo je využijte pro hloubkové efekty uvnitõ vrstvení.

Dosáhnête têch nejlepších estetických 
výsledkû díky pastám Initial Lustre Pastes 
ONE s technikou cut-back u lisovaných nebo
vrstvených prací. Po nabarvení pomocí 
Lustre Pastes ONE dokonËíte náhradu 
põíslušnými fazetovacími keramickými 
materiály GC Initial: CL-F pro vysokou 
translucenci a opálové a sklovinné hmoty 
pro incizní efekty.

Cut back Nanášení Lustre Pastes ONE (+vypalování) Nanášení opálových / incizních hmot (+vypalování) KoneËný výsledek

Painting Solutions



Dobarvête své Ëervené a bílé estetické náhrady...
Dvê sady, jeden põístup.

Výchozí stav Nanášení rûzných dásñových odstínû Initial Lustre Pastes ONE Gum Shades

KoneËný výsledekCharakterizace pomocí V odstínû



Vzhledem k narûstající oblibê zirkonových náhrad a dostaveb zhotovených pomocí CAD/CAM 
nabízí GC õešení k zachování stejných estetických standardû. S Lustre Pastes ONE budou vaše 
monolitické dostavby vypadat põirozenê a plné života. Jejich unikátní složení umožñuje vêtší in-
terakci se základním keramickým materiálem a opticky pûsobí jako vrstvená keramika. Díky tomu 
se zvyšuje trojrozmêrný efekt vaší náhrady.
V jednoduchosti se skrývá krása!

Painting Solutions

Luster Pastes ONE zajiš†ují optimální úroveñ fluorescence a vzhled põirozených zubû za všech 
svêtelných podmínek a používají se jako dobarvovací a individualizaËní vrstva v kombinaci s 
Initial SQIN - technologie mikrovrstvení. 

...s põirozenê vypadajícími põechody,
a to i na zirkoniových konstrukcích.



Rozšiõte své možnosti dobarvení o Initial Spectrum Stains

Dvê konzistence

Initial Spectrum Stains obsahují pigmenty, které jsou sintrované uvnitõ skelné matrice, nabízejí stabilitu a umožñují reprodukovatelné
a stejné výsledky. S Initial Spectrum Stains mûžete vytváõet nekoneËné kombinace. Používejte je jak k vnêjšímu, tak vnitõnímu barvení.
Lze je také põidat ke keramickým hmotám nebo k Initial Lustre Pastes ONE a dosáhnout ještê vêtšího poËtu možností!

Initial Spectrum Stains lze nanášet v konzistenci preferované uživatelem jako pastu nebo tekutêjší. Bez ohledu na použitou konzistenci
budou koneËné výsledky stejné: zabarvení a lesk s velmi jemným rozlišením, zachovávající povrchovou texturu náhrady. Jsou 2D 
protêjškem past Initial Lustre Pastes ONE.

Korunka s jemnou texturou
põipravená ke glazování

Glazování s tekutou nebo
pastovou konzistencí

Po vypálení: dobarvená a glazovaná
se zachováním jemné textury

Vnitõní dobarvení... ...nebo vnêjší



GC Initial Lustre Pastes Set NF - odstíny dásní GC Initial Spectrum Stains

• 16 práškových barev zvýrazñujících estetiku náhrady.
• Dvê konzistence s vylepšeným koneËným výsledkem, 
 zachovávající texturu a poskytující optimální úroveñ 
 lesku.

2D a 3D õešení dobarvení keramiky... od GC

Obrázky: Poskytl M. Brüsch, Nêmecko - L. Cavallo, Italy - S. Roozen, Austria - D. Ibraimi, Švýcarsko - B. Marais, USA 

Ochranné známky GC: Initial Lustre Pastes ONE V-Shades, Initial Lustre Pastes NF Gum Shades, Initial Spectrum Stains, Initial LiSi Press, Initial Zirconium Disk 

GC Initial Lustre Pastes Set ONE - V odstíny

• 4 odstíny Body a 1 neutrální k nejsnazšímu dosažení 
 náhrady ve V odstínu.
• 9 efektû, pomocí kterých mûžete projevit své umêlecké 
 vlohy a domalovat bílé skvrny, dekalcifikace, tenké linky 
 a prasklinky.

Složení sady:
1 x neutrální (4 g)
1 x Neutral Fluo (4 g)
1 x Value (4 g)
4 x odstín Body (4 x 4 g)
8 x odstín se sklovinným 
      efektem (8 x 4 g)
1 x õedicí tekutina (8 ml)
1 x obnovující tekutina (8 ml)
1 míchací nádobka
2 štêtce
Tabulka barev
Technický manuál

Složení sady:
5 x odstín pro dásnê (5 x 4 g)
4 x modifikátor barvy pro LP NF (4 x 3 g)
Õedicí tekutina (8 ml)
Obnovující tekutina (8 ml)
1 míchací nádobka
2 štêtce
Tabulka barev
Technický manuál

Složení sady:
16 x Initial Spectrum Stains SPS-1 - SPS-16 (16 x 3 g)
1 x Initial Spectrum Glaze Powder GL (10 g)
1 x Initial Spectrum Glaze Liquid (25 ml)
1 x Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8 ml)
1 x Initial Spectrum Stains Shade Guide
Colour Chart
Technical Manual

Available as refill:
GC Initial Spectrum Glaze Powder  
GL-FLUO (10 g) 
GC Initial Spectrum Stains  
SPS-17 - SPS-20 (3 g) 

Painting Solutions

• 5 past v barvê dásní põipravených k použití, s ideálními 
 tixotropními vlastnostmi pro snadné a põesné nanášení.
• 4 mísitelné modifikátory dásní umožñující neomezenou 
 kreativitu põi kopírování põirozené harmonie dásní.



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.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC EUROPE N.V.

GCEEO Czech Republic
V Olšinách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
info.czech@gc.dental
https://europe.gc.dental/cs-CZ
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