VITA AKZENT® Plus
Instruções de processamento Quick-Start – GLAZE/GLAZE LT

Glaze e pigmentações de cerâmica de CET independente
para pintura, coloração e glaze.

VITA – perfect match.

Fatos e Características
Pigmentações e glazes VITA AKZENT Plus são:
• Pigmentações de cerâmica de CET independente para todas as cerâmicas de
recobrimento cerâmico, cerâmicas de zircônio monolíticas, de silicato ou feldspáticas.
• Para pintura, coloração e glaze
• Para selar a superfície cerâmica
Com VITA AKZENT Plus você se beneficia de:
• Ajuste mais fácil de croma nos grupos de cores correspondentes
• Características excelentes de processamento, estando a aplicação mais fácil
• Resultados altamente estéticos através da coloração da superfície
COMPONENTES DO SISTEMA

Cerâmicas de
recobrimento

Cerâmicas VITAVM®

VITABLOCS®

VITA SUPRINITY® PC

VITA YZ® SOLUTIONS

1. VITA AKZENT® Plus – GLAZE/GLAZE LT
Utilização de GLAZE/GLAZE LT

1

2

Indicações de processamento:
Aplicação de GLAZE
• O pó é misturado com POWDER FLUID para a obtenção de uma consistência cremosa
• Espalhar as massas de glaze uniformemente com um pincel, cobrindo toda a
superfície da restauração
• Colocar as coroas a serem queimadas na bandeja de queima
• Colocar a restauração com a bandeja de queima no centro do forno e queimá-la com
um programa de queima glaze correspondente (dependendo do material do substrato)
Ciclo de queima recomendado
Pré-secagem °C min. min.

Temp.
VAC
°C/min. aprox. °C min. min.

°C

VITA SUPRINITY PC

400

4.00

5:00

80

800

1.00

-

-

VITABLOCS

500

4.00

5:15

80

920

1.00

-

-

VITA YZ SOLUTIONS

500

4.00

5:37

80

950

1.00

-

-

VITA VM 9

500

4.00

5:00

80

900

1.00

-

600

VITA VM 11

400

4.00

5:00

80

800

1.00

-

-

VITA VM 13

500

4.00

4:45

80

880

1.00

-

-

VITA VMK Master

500

4.00

5:15

80

920

1.00

-

-

Para o ciclo de queima de outros materiais, aplica-se de modo geral a seguinte regra:
Em caso de temperaturas de queima ≤ 850 °C, recomendamos o uso de GLAZE LT;
para temperaturas > 850 °C podem ser usadas todas as massas de glaze.

2. Portfólio de produtos
EFFECT STAINS
• Cores particularmente cromáticas e opacas
• Para a reprodução de tonalidades individuais e ajustes de cor com todas as
suas características naturais
• A aplicação de uma camada grossa permite a cobertura total da cor original
BODY STAINS
• Massas caracterizadoras translúcidas que podem ser usadas como um fino
filtro de cor sobre o material de base
• Alterações e mudanças de cor para tons avermelhados, amarelados,
alaranjados, acastanhados ou cinzento-esverdeado
CHROMA STAINS
• Cores translúcidas para alterar a cromaticidade do material básico dentro
de um grupo de cores
GLAZE
• Massa de glaze para uma superfície brilhante, vítrea, homogênea e sem
poros após a queima
GLAZE LT
• LT = Baixa Temperatura: massa de glaze de baixa fusão para materiais
cerâmicos com ponto de fusão abaixo de 800°C
FINISHING AGENT
• Para uma superfície com textura natural com um brilho mate
FLUOGLAZE LT SPRAY
• Para uma florescência e glaze naturais em apenas uma etapa

3. Cores disponíveis
EFFECT STAINS
ES01
ES02
ES03
ES04
ES05

branco
creme
amarelo limão
amarelo sol
laranja

ES06
ES07
ES08
ES09
ES10

vermelho ferrugem ES11
khaki (cáqui)
ES12
rosa
ES13
vermelho escuro ES14
lilás

azul
azul-acinzentado
cinzento
preto

VITA AKZENT Plus

BODY STAINS
BS01
BS02
BS03
BS04
BS05

amarelo
castanho-amarelado
laranja
cinzento-esverdeado
castanho-acinzentado

CHROMA STAINS
VITA classical A1–D4

CSA
CSB
CSC
CSD

VITA SYSTEM 3D-MASTER

castanho-avermelhado
amarelo-avermelhado
acinzentado
vermelho-acinzentado

CSL
CSM2
CSM3
CSR
CSIO

GLAZE
•
•
•
•

GLAZE
GLAZE LT
FINISHING AGENT
FLUOGLAZE LT

amarelado
amarelo-avermelhado
vermelho-amarelado
avermelhado
laranja

Hotline e Suporte
Estamos aqui para ajudá-lo
Serviço de apoio técnico ao consumidor
Para questões técnicas sobre as soluções de produtos VITA,
você pode contatar nosso consultor técnico sr. Ralf Mehlin
ou o sr. Daniel Schneider.
Telefone +49 (0) 7761 / 56 22 22
Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46
8:00 às 17:00 h CET
E-mail info@vita-zahnfabrik.com

Suporte online
Questões sobre o processamento e as soluções de produtos?
Você encontra respostas competentes online em forma de FAQs,
vídeos e unidades eletrônicas de aprendizagem.
Outras informações detalhadas, você encontra, entre outros,
no completo e abrangente Manual de Processamento VITA VMK Master.
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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Para obter outros contatos internacionais, consulte
www.vita-zahnfabrik.com/contacts

