VITA AKZENT Plus
®

Πληροφορίες προϊόντος

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

Χρωματοληψία VITA

Σχετική με το χρώμα επικοινωνία VITA

Παραγωγή χρωμάτων VITA

Έλεγχος χρωμάτων VITA
Τελευταία ενημέρωση 06.18

Τελειοποιημένα.Απλά στη χρήση.Για όλα τα κεραμικά.
Χρωματισμός,επικάλυψη και εμφυάλωση – ανεξάρτητα από
το συντελεστή θερμικής διαστολής (WAK)

VITA AKZENT Plus Τελειοποιημένα.Απλά στη χρήση.Για όλα τα κεραμικά.
®
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Μεγαλύτερη ευελιξία στο οδοντιατρείο και στο εργαστήριο
Ψάχνετε κάτι απλό, αλλά αποτελεσματικό μακιγιάζ κατά το γυάλισμα,
εξατομίκευση και χρωματική προσαρμογή ;
Τότε η σειρά VITA AKZENT Plus είναι η ενδεδειγμένη για εσάς.
Αυτό το σύστημα γυαλίσματος και χρωματικής επικάλυψης,
σας παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στο ιατρείο και στο εργαστήριο.
Ενδείκνυται για όλα τα οδοντοτεχνικά κεραμικά υλικά
και για κάθε συντελεστή θερμικής διαστολής.
Νέα χρώματα, νέες μορφές εφαρμογής, νέες ενδείξεις –
Το VITA AKZENT Plus σας παρέχει πάντοτε κάθε δυνατότητα.
Διατείθεται υπό μορφή σκόνης, πάστας και σπρέι. Εσείς επιλέγετε τον
τρόπο με τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε το VITA AKZENT Plus
με τον πιο οικονομικό τρόπο.
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VITA AKZENT Plus SPRAY Ομοιομορφία με το πάτημα ενός κουμπιού
®

AKZENT Plus SPRAY KIT
Στοιχεία της σειράς προϊόντων
Προϊόν

Χρώμα

Περιεχόμενο

BODY SPRAY
GLAZE SPRAY
GLAZE LT SPRAY
Παρελκόμενα

BS01 – BS05

5 x 75ml
1 x 75ml
1 x 75ml

Ενδείκνυται ιδίως για χρήστες στο εργαστήριο και στο ιατρείο, οι οποίοι θέλουν, π.χ.,
να προσαρμόζουν χρωματικά μονολιθικές αποκαταστάσεις.
Το υλικό γυαλίσματος και οι χρωματικοί παράγοντες φινιρίσματος σε σπρέι είναι έτοιμα
προς χρήση και εύκολα στην εφαρμογή τους.

Πλεονεκτήματα:
• ομοιόμορφη επίστρωση για απλή και
ομοιόμορφη επεξεργασία της επιφάνειας
• στοχευμένος ψεκασμός χωρίς απώλειες διασποράς χάρη στη νέα,
ειδική κεφαλή ψεκασμού

VITA AKZENT Plus POWDER συνδυάζει την ευελιξία και την εξατομίκευση με την οικονομική απόδοση
®

AKZENT Plus POWDER KIT
Στοιχεία της σειράς προϊόντων
Προϊόν

Χρώμα

Περιεχόμενο

EFFECT STAINS
BODY STAINS
CHROMA STAINS
GLAZE
GLAZE LT
FINISHING AGENT
POWDER FLUID
Παρελκόμενα

ES01 – ES14
BS01 – BS05
CSA – CSD

14 x 3g
5 x 3g
4 x 3g
1 x 5g
1 x 5g
1 x 5g
1 x 20ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-Master
Στοιχεία της σειράς προϊόντων
CHROMA STAINS

CSL/CSR/CSM2/
CSM3/CSIO

POWDER FLUID

5 x 4g
1 x 20 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT classical A1–D4
Στοιχεία της σειράς προϊόντων
CHROMA STAINS
POWDER FLUID

CSA-CSD

4 x 4g
1 x 20 ml

Οι μάζες VITA AKZENT Plus POWDER ενδείκνυνται ιδίως
για οδοντοτεχνίτες, οι οποίοι θέλουν να χαρακτηρίζουν με αυτές κλασικά κεραμικά
υλικά καθώς και κεραμικά αστρίου λεπτής δομής VITA PM 9.
Πλεονεκτήματα:
• απεριόριστη ευελιξία και οικονομία
• Απεριόριστη δυνατότητα ανάμειξης για την επίτευξη
εξατομικευμένων χρωματικών εφέ

VITA AKZENT Plus PASTE Γρήγορη εξατομίκευση
®

AKZENT Plus PASTE KIT
Στοιχεία της σειράς προϊόντων
Προϊόν

Χρώμα

Περιεχόμενο

EFFECT STAINS PASTE
BODY STAINS PASTE
GLAZE PASTE
GLAZE LT PASTE
FINISHING AGENT PASTE
PASTE FLUID
Παρελκόμενα

ES01 – ES14
BS01 – BS05

14 x 4g
5 x 4g
1 x 4g
1 x 4g
1 x 4g
1 x 15ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-Master
Στοιχεία της σειράς προϊόντων
CHROMA STAINS PASTE

CSL/CSR/CSM2/
CSM3/CSIO

PASTE FLUID

5 x 4g
1 x 15 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4
Στοιχεία της σειράς προϊόντων
CHROMA STAINS PASTE
PASTE FLUID

CSA-CSD

4 x 4g
1 x 15 ml

Τα χρώματα VITA AKZENT Plus PASTE ενδείκνυνται απόλυτα για το γρήγορο και απλό
χαρακτηρισμό αποκαταστάσεων, π.χ., από VITABLOCS.
Πλεονεκτήματα:
• έτοιμη προς χρήση πάστα με σταθερή υφή και ομοιογενή χρώση για γρήγορη
εφαρμογή
• δυνατότητα ανάμειξης για την επίτευξη εξατομικευμένων χρωματικών εφέ
• δυνατότητα αραίωσης ή εκ νέου ανάμειξης

Το προϊόν VITA AKZENT Plus PASTE FLUID εξασφαλίζει την ιδανική υφή σε περίπτωση
επιφανειακής ή ολοκληρωτικής ξήρανσης της πάστας.

VITA AKZENT Plus Φυσική πολυχρωμία
®

Γκάμα χρωμάτων AKZENT Plus
Σειρά προϊόντων
Προϊόν

BODY STAINS
–	ημιδιαφανή χρώματα επικάλυψης.
– για τη διαφοροποίηση του χρώματος του
βασικού υλικού

CHROMA STAINS classical A1–D4
– χρώματα γυαλίσματος για τροποίηση
του βασικού χρώματος μέσα στα πλαίσια
μιας χρωματικής ομάδας
CHROMA STAINS 3D-Master
–	χρώματα γυαλίσματος για τροποίηση
του βασικού χρώματος μέσα στα πλαίσια
μιας ομάδας φωτεινότητας

EFFECT STAINS
–	Χρώματα ανώτερης επικαλυπτητκότητας
– Για φυσικά εφέ στην επιφάνεια
–	Για χρώση κάτα την διάρκεια της
διαστρωμάτωσης

GLAZE
– για ομοιόμορφα γυαλισμένες επιφάνειες

GLAZE LT
– μάζα εφυάλωσης χαμηλού σημείου τήξης για
κεραμικά υλικά με θερμοκρασία όπτησης
κάτω των 800°C
FINISHING AGENT
– για σατινέ επιφάνειες

Χρωματικό Χρώμα
δείγμα

Κίτρινο
Κίτρινο-καφετί
Πορτοκαλί
Γκριζωπό λαδί
Γκριζωπό καφέ

Μορφή εφαρμογής

Συντομογραφία
Spray

Powder

Paste
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BS01
BS02
BS03
BS04
BS05

κοκκινωπή-καφετί
κοκκινωπή-κιτρινωπή
γκριζωπή
γκριζωπή-κοκκινωπή

CSA

κιτρινωπή
κιτρινωπή-κοκκινωπή
κίτρινη-κόκκινη
κοκκινωπή
πορτοκαλί

CSL

Λευκό
Κρεμ
Λεμονί
Κροκί
Πορτοκαλί
Κόκκινο της σκουριάς
Χακί
Ροζ
Σκούρο κόκκινο
Μωβ
Μπλε
Γκρι-μπλε
Γκρι
Μαύρο

ES01

CSB
CSC
CSD

CSM2
CSM3
CSR
CSIO

ES02
ES03
ES04
ES05
ES06
ES07
ES08
ES09
ES10
ES11
ES12
ES13
ES14
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Ολοκεραμικές επικαλύψεις

Απόλυτα ανατομική, μονολιθική αποκατάσταση

Ολοκεραμικές επικαλύψεις
Απόλυτα ανατομική, μονολιθική αποκατάσταση
CTE

7,2		

9,4		

Μπλοκ κεραμικού υλικού αστρίου
μικροσκοπικής υφής

Ενισχυμένο με διοξείδιο του
ζιρκονίου υαλοκεραμικό
υλικό πυριτικού λιθίου, όπως,
π.χ., VITA SUPRINITY PC Μεταλλικές-κεραμικές επικαλύψεις
10,5

Μπλοκ κεραμικού υλικού αστρίου
μικροσκοπικής υφής

Μεταλλικές-κεραμικές επικαλύψεις

12,3

13,8		

17,3

CTE

Πρεσαριστά κεραμικά
υλικά

Πρεσαριστά κεραμικά υλικά

Το πλεονέκτημα όσον αφορά στις πολλαπλές χρήσεις
Χρώση κατά το γιάλισμα
Νέα προϊόντα στο σύστημα: χρώματα γυαλίσματος (Body Stains).
Αυτά τα ημιδιαφανή χρώματα λειτουργούν ως λεπτό χρωματικό φίλτρο.
Έτσι ενδείκνυνται απόλυτα για:
• Χρωματισμό επιφανειών
• Διαφοροποίηση του χρωματικού αποτελέσματος του βασικού υλικού
Μακιγιάζ υπέρτερης καλυπτικότητας
Εξαιρετικά λεπτόκοκκα επικαλυπτικά χρώματα (Effect Stains).
Αυτά τα διακρίνονται κυρίως για:
• το έντονο χρωματικό αποτέλεσμα και
• την υψηλή καλυπτικότητα
Για το λόγο αυτό ενδείκνυνται ιδίως για τη δημιουργία φυσικών επιφανειακών εφέ
και για εσωτερική χρωματική ανάμιξη.
Εμφυάλωση(γυάλισμα)
Για λαμπερό φινίρισμα:
• VITA AKZENT Plus GLAZE – η μάζα εφυάλωσης
για στιλπνή, ομοιογενή και υαλώδη επιφάνεια
• VITA AKZENT Plus GLAZE LT – η μάζα εφυάλωσης χαμηλού
σημείου τήξης για κεραμικά υλικά με θερμοκρασία όπτησης κάτω των 800°C
• VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – η επιχριόμενη μάζα
για σατινέ επιφάνειες επικάλυψης
Το πλεονέκτημα όσον αφορά στην άνετη επεξεργασία
Όλα τα χρώματα είναι φθορίζοντα, εξαιρετικά λεπτόκοκκα και χρωματικά σταθερά.
Η θιξοτροπική υφή των σκονών και των παστών διευκολύνει επιπλέον την απόλυτα
ακριβή επίστρωση της εκάστοτε μάζας.

Με το μοναδικό σύστημα VITA SYSTEM 3D-MASTER προσδιορίζονται
συστηματικά και αποδίδονται πλήρως όλα τα φυσικά χρώματα δοντιών.

Λάβετε υπόψη: Τα προϊόντα της εταιρείας μας πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
πληροφορίες χρήσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από τον
αδόκιμο χειρισμό ή επεξεργασία τους. Κατά τα άλλα, ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει την
καταλληλότητα του προϊόντος για το προβλεπόμενο πεδίο εφαρμογής προτού το χρησιμοποιήσει.
Αποκλείεται κάθε ευθύνη της εταιρείας μας όταν το προϊόν υποβάλλεται σε επεξεργασία σε μη
συμβατικό ή απαγορευμένο συνδυασμό με υλικά και συσκευές τρίτων κατασκευαστών. Κατά
τα άλλα, η ευθύνη της εταιρείας μας για την ορθότητα αυτών των στοιχείων περιορίζεται
σε κάθε περίπτωση στην αξία του παρεχόμενου προϊόντος βάσει τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ,
ανεξαρτήτως νομικού λόγου και στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Ειδικότερα, δεν
αναλαμβάνουμε, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, σε καμία περίπτωση ευθύνη για
απωλεσθέντα κέρδη, για έμμεσες ζημίες, για παρεπόμενες ζημίες ή για αξιώσεις τρίτων κατά
του αγοραστή. Εξαρτώμενες από την υπαιτιότητα αξιώσεις αποζημίωσης (υπαιτιότητα κατά τη
σύναψη σύμβασης, θετική παραβίαση σύμβασης, ανεπίτρεπτοι χειρισμοί κλπ.) είναι δεδομένες
μόνο σε περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας. Το ερμάριο VITA Modulbox δεν αποτελεί
υποχρεωτικό συστατικό του προϊόντος.
Έκδοση του παρόντος δελτίου πληροφοριών χρήσης: 06.18
Με την έκδοση του παρόντος δελτίου πληροφοριών χρήσης καταργούνται όλες οι προηγούμενες
εκδόσεις. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.vita-zahnfabrik.com
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Η εταιρεία VITA Zahnfabrik είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την οδηγία για τα ιατρικά προϊόντα
:
και τα ακόλουθα προϊόντα φέρουν το σήμα
VITA AKZENT® Plus

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-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
facebook.com/vita.zahnfabrik

