VITA AKZENT Plus
®

Informacje o produkcie

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

VITA ustalanie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru
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Optymalnie. Łatwo, wszystko.
Nałożenie powłoki prześwitującej, zaznaczenie i glazurowanie - niezależnie od
współczynnika rozszerzalności cieplnej (WRC)

VITA AKZENT Plus Optymalnie. Łatwo, Wszystko.
®
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Więcej możliwości w gabinecie i pracowni
Czy chcecie łatwo i wydajnie barwić, lazurować i glazurować?
Asortyment VITA AKZENT Plus jest na pewno waszym materiałem.
System składający się z farbek lazurujących, znaczących i glazurujących umożliwia
oraz gwarantuje szeroki zakres zastosowania w gabinecie i pracowni.
Materiał można stosować w połączeniu ze wszystkimi ceramikami dentystycznymi
oraz dla każdego WRC.
Nowe kolory, nowe formy użytkowania, nowy zakres zastosowania VITA AKZENT Plus umożliwia wolny wybór.
Czy w postaci proszku, pasty lub sprayu, sami Państwo wybieracie w jakiej postaci
i najbardziej wydajnie można zastosować VITA AKZENT Plus.
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VITA AKZENT Plus SPRAY Równomiernie za jednym przyciśnięciem
®

AKZENT Plus SPRAY KIT
Zawartość asortymentu
Produkt

Kolor

Zawartość

BODY SPRAY
GLAZE SPRAY
GLAZE LT SPRAY
Osprzęt

BS01 – BS05

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

Szczególnie przydatny w gabinecie i pracowni, jak np. w celu dopasowania
kolorystyki uzupełnienia z ceramiki kolorystycznie jednorodnej.
Glazura i lazura w sprayu są gotowe do użycia i łatwe do aplikacji.

Korzyści:
• równomierne i łatwe nakładanie dla uzyskania jednolitej powierzchni.
• ukierunkowane napylanie bez utraty materiału dzięki nowej i specjalnej
głowicy pylącej

VITA AKZENT Plus POWDER łączy elastyczność i indywidualizm z wydajnością
®

AKZENT Plus POWDER KIT
Zawartość asortymentu
Produkt

Kolor

Zawartość

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

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
Zawartość asortymentu
CHROMA STAINS

CSL/CSR/CSM2/
CSM3/CSIO

POWDER FLUID

5 x 4g
1 x 20 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT classical A1–D4
Zawartość asortymentu
CHROMA STAINS
POWDER FLUID

CSA-CSD

4 x 4g
1 x 20 ml

Masy VITA AKZENT Plus POWDER przeznaczone dla techników dentystycznych, którzy
chcą charakteryzować klasyczne ceramiki licujące oraz drobnocząsteczkową ceramikę
skaleniową jak np. VITA PM 9.
Korzyści:
• nieograniczona elastyczność i wydajność
• możliwość wzajemnego mieszania mas, w celu uzyskania indywidualnych efektów
kolorystycznych.
• Łatwe i szybkie dostosowanie efektu kolorystycznego, chromatyczności
i natężenie barwy

VITA AKZENT Plus PASTE Bardzo szybko i indywidualnie
®

AKZENT Plus PASTE KIT
Zawartość asortymentu
Produkt

Kolor

Zawartość

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

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
Zawartość asortymentu
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
Zawartość asortymentu
CHROMA STAINS PASTE
PASTE FLUID

CSA-CSD

4 x 4g
1 x 15 ml

Farbki w paście VITA AKZENT Plus PASTE nadają się znakomicie do szybkiej,
optymalnej i prostej charakteryzacji uzupełnień np. z materiału VITABLOCS
Korzyści:
• gotowa do użytku pasta posiada homogeniczną pigmentację i jednakową
konsystencję.
• możliwość wzajemnego mieszania w celu uzyskania indywidualnych efektów
kolorystycznych
• możliwość rozcieńczania lub powtórnego mieszania
• Łatwe i szybkie dostosowanie efektu kolorystycznego, chromatyczności
i natężenie barwy

Płyn VITA AKZENT Plus PASTE FLUID gwarantuje optymalną konsystencję materiału,
również w przypadku wyschnięcia pasty.

VITA AKZENT Plus Naturalne kolory farb
®

AKZENT Plus Wybór kolorów
Asortyment
Produkt

BODY STAINS
– przezierne farby
–	do zmiany oddziaływania koloru materiału
podkładowego - jądra

CHROMA STAINS classical A1–D4
–	półprzezroczyste kolory do zmiany prezentowania się koloru materiału podsawowego
w obrębie jednej grupy kolorów
CHROMA STAINS 3D-Master
–	półprzezroczyste kolory do zmiany
prezentowania się koloru materiału
podstawowego w obrębie wybranej grupy
jasności
EFFECT STAINS
– farby znaczące i bardzo dobrze kryjące
–	dla naturalnych efektów na powierzchni
uzupełnienia
–	przeznaczone do barwienia w czasie
nakładania warstw ceramiki

GLAZE
– dla homogenicznych, błyszczących powierzchni

GLAZE LT
– niskotopliwa masa glazury dla ceramik,
których temperatura napalania znajduje się
poniżej 800°C
FINISHING AGENT
– dla jedwabiście-matowych powierzchni

Próbki
kolorów

Kolor

żółty
żółto-brązowy
pomarańczowy
oliwkowo-szary
szaro-brązowy

Nazwa
sktócona

Forma branżowa
Spray

Powder

Paste

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

BS01
BS02
BS03
BS04
BS05

brązowo-czerwonawy
czerwono-żółtawy
szarawy
szaro-czerwonawy

CSA

żółtawy
czerwono-żółtawy
żółto-czerwony
czerwonawy
pomarańczowy

CSL

biały
kremowy
cytrynowo-żółty
słoneczno-żółty
pomarańczowy
rdzawo-czerwony
khaki
różowy
ciemno-czerwony
liliowy
niebieski
szaro-niebieski
szary
czarny

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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oblicowania pełnoceramiczne

Jednorodne uzupełnienia ze wszystkimi cechami
anatomicznymi
Ceramika szklana z krzemianu
litowego wzmocniona
oblicowania pełnoceramiczne
tlenkiem cyrkonu tak jak
Jednorodne uzupełnienia ze wszystkimi cechami anatomicznymi np. VITA SUPRINITY PC

WRC

7,2		

9,4		

10,5

Struktura drobnocząsteczkowa –
bloczki z ceramiki skaleniowej

Struktura drobnocząsteczkowa –
bloczki z ceramiki skaleniowej

12,3

oblicowania na podbudowie metalowej

oblicowania na podbudowie
metalowej

13,8		

17,3

WRC

Ceramika tłoczona

Ceramika tłoczona

Duży Plus dla wszechstronności
Lazurowanie - nakładanie warstwy prześwitującej
Nowość w systemie: farby przezierne (Body Stains). Farby przezierne funkcjonują jak
cienki filtr kolorów.
Dzięki temu czynnikowi farbki nadają się znakomicie do:
•• malowania powierzchni
•• zmiany oddziaływania koloru materiału podkładowego - jądra
wyróżnianie
Szczególnie drobnoziarniste farby dające efekt wyróżnienia (Effect Stains).
Te farby cechują się w szczególności:
•• intensywnym oddziaływaniem koloru
•• dokładnym kryciem powierzchni
Dlatego zalecane są do tworzenia naturalnych efektów powierzchniowych
i wewnętrznego barwienia.
Glazurowanie
Dla błyszczącego wykończenia pracy:
•• VITA AKZENT Plus GLAZE – masa glazury przeznaczona do tworzenia błyszczącej,
homogenicznej i szklistej powierzchni.
•• VITA AKZENT Plus GLAZE LT – niskotopliwa masa glazury stosowana w ceramikach,
których temperatura napalania znajduje się poniżej 800°C
•• VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – masa lazury do tworzenia jedwabistomatowych powierzchni licowanych
To Plus dla komfortowej obróbki
Wszystkie farbki posiadają czynnik fluorescencji, wyjątkowo drobne ziarno oraz
stabilności koloru. Tiksotropowa konsystencja proszku i pasty umożliwia precyzyjne
nakładanie wybranej masy.

Za pomocą kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER można odpowiednio i systematycznie dobrać i zreprodukować wszystkie naturalne
kolory zębów.

Uwaga: Nasze produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją użytkowania.
Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego
stosowania i obsługi. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do sprawdzenia
przed użyciem czyprodukt jest właściwym dozastosowania w danym polu aplikacji.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody jeśli produkt jest stosowany w połączeniu
i przy użyciu materiałów i urządzeń pochodzących od innych producentów, a które są
niekompatybilne lub nie posiadają autoryzacji do stosowania z naszymi produktami.
Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww zestawu.
Data wydania informacji: 01.19
Wszystkie dotychczasowe wydania tej broszury informacyjnej tracą swoją ważność
z dniem pojawienia się w obiegu aktualnego wydania. Aktualna wersja broszury jest
dostępna na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com
Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfik a następujące produkty noszą znak

:
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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

