VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY
Instrucțiuni de utilizare rapide

culoare de pictură extrem de fluorescentă sub formă de spray, independentă de CTE

Data emiterii: 2021-10

VITA – perfect match.

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY– DATE % CARACTERISTICI
VITA AKZENT plus FLUOGLAZE LT SPRAY este:
• o glazură ceramică sub formă de spray extrem de fluorescentă și independentă de
CTE pentru toate ceramicile de fațetare standard, din oxid de zirconiu monolitic,
ceramică silicatică sau feldspatică.
• potrivit pentru obținerea unei fluorescențe naturale, în special la restaurările
monolitice, integral ceramice fără auto-fluorescență
• potrivit pentru sigilarea suprafeței ceramice
La utilizarea VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY,
beneficiați de următoarele avantaje:
• redarea simplă a fluorescenței
• glazurare rapidă și sigură
• rezultate deosebit de estetice prin fluorescență naturală
COMPONENTELE SISTEMULUI

VITA YZ® SOLUTIONS

VITABLOCS®
VITA SUPRINITY PC
®

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY
Utilizarea VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY
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Aplicarea VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY:
• Curățați restaurarea
• Agitați bine spray-ul imediat înainte de folosire
• Asigurați-vă că există o distanță de aprox. 10 cm între capul de pulverizare și suprafața de tratat.
• Pulverizați din toate părțile pentru a asigura un strat uniform
• Așezați restaurarea pe un suport de ardere pentru arderea culorilor de pictură și a glazurii și
efectuați arderea conform parametrilor de ardere.

Grosime optimă a stratului

Strat prea subțire

Strat prea gros

Rugăm notați:
• Dacă luciul nu este suficient, se poate repeta procedura de pulverizare.
Parametri de ardere

VITA AKZENT PLUS GLAZE LT paste

Preuscare
°C

min.

400

6.00

temp.
°C/min. aprox. °C
50

740-850*

min.

VAC
min.

°C

1.00

–

500*

*Temperatura de ardere și/sau răcirea îndelungată depind de ceramica de fațetare sau de materialul folosit la substructură.
Respectați instrucțiunile producătorului.

Crearea unei fluorescențe naturale
Exemplul unei coroane naturale și a unei coroane monolitice frontale din zirconiu
coroane naturale

cu materialul fluorescent comp

coroane monolitice
din dioxid de zirconiu

fără autofluorescență

fluorescență
prea slabă

cu striații din cauza
utilizării pastei

cu VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

petitiv

fluorescență
prea puternică

Agent fluorescent și glazură
perfect armonizate și aplicate omogen
VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

VITA AKZENT® Plus – Portofoliu produse
VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS
• culori de pictură intens colorate și opace
• pentru redarea culorilor individuale și adaptarea culorii la caracteristicile unei
culori naturale
• dacă se aplică în strat gros, acestea vor acoperi complet culoarea de bază de
dedesubt
VITA AKZENT Plus BODY STAINS
• materiale de finisare translucide care au efectul unei pelicule colorate subțiri
pe materialul de bază.
• pentru transformări și deplasări cromatice către roșiatic, gălbui, portocaliu,
maroniu și gri-verzui
VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS
• culori de pictură de glazurare pentru modificarea cromaticii materialului de
bază în cadrul unui grup de culori
VITA AKZENT Plus GLAZE
• material de glazurare pentru suprafețe strălucitoare, sticloase, omogene și
dense după ardere
VITA AKZENT Plus GLAZE LT
• LT = Low Temperature: culori de pictură de joasă fuziune pentru
ceramici cu temperaturi de ardere 800°C
VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT
• glazură extrem de fluorescentă sub formă de spray, independentă de CTE,
pentru a obține fluorescența naturală
VITA AKZENT Plus Finishing Agent
• pentru o textură naturală a suprafeței cu un finisaj mat

VITA AKZENT® Plus – Culori disponibile
ES01
ES02
ES03
ES04
ES05
ES06
ES07
ES08
ES09
ES10
ES11
ES12
ES13
ES14

alb
crem
galben lămâi
galben intens
oranj
ruginiu
kaki
roz
roșu închis
lila
albastru
gri-albăstrui
gri
negru

VITA AKZENT Plus
BODY STAINS

BS01
BS02
BS03
BS04
BS05

galben
galben maroniu
oranj
gri-măsliniu
gri-maroniu

VITA AKZENT Plus
CHROMA STAINS
VITA classical A1–D4

CSA
CSB
CSC
CSD

maroniu roșiatic
gălbui-roșiatic
gri
gri-roșiatic

VITA AKZENT Plus
CHROMA STAINS
VITA SYSTEM 3D-MASTER

CSL
CSM2
CSM3
CSR
CSIO

gălbui
galben-roșiatic
roșu-gălbui
roșiatic
oranj

VITA AKZENT Plus
GLAZE

GLAZE
GLAZE LT
FLUOGLAZE LT
FINISHING AGENT

VITA AKZENT Plus

VITA AKZENT Plus
EFFECT STAINS

HOTLINE TEHNIC
Întrebări cu privire la produsele VITA?
Tehnicieni şi consilieri dentari experimentați
vă răspund la:
Tel: +49 (0) 7761 / 56 22 22
Email: info@vita-zahnfabrik.com
8.00 - 17.00 CET
Informații suplimentare de contact găsiți pe
www.vita-zahnfabrik.com/contacts

Informații mai detaliate găsiți în instrucțiunile de utilizare
complete VITA AKZENT Plus.
www.vita-zahnfabrik.com
www.facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

VITA – perfect match.
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SUPORT ONLINE
Întrebări despre produse și manipularea lor?
Puteți găsi răspunsurile competente online sub formă de
materiale video, FAQs și tutoriale online.

