
Noritake a creat o gama de 7 
nuante de gingie pentru fiecare 
categorie: EX-3 si EX-3 PRESS LF 
pentru restaurari metalo-ceramice, 
CZR si CZR PRESS LF pentru pentru 
restaurari din zirconia.

Cea mai obisnuita 
nuanta de gingie

O nuanta mai 
deschisa de gingie

O nuanta mai 
inchisa de gingie

Se amesteca cu 1, 2 
sau 3  pentru a mari 
luminozitatea

O nuanta rosiatica 
opaca pentru 
interiorul gingiei

Roz stralucitor 
pentru gingie

Pentru a creste rezistenta 
adeziunii intre structura de 
zirconiu si ceramica, aplicati un 
strat foarte subtire de Tissue 4, 
apoi realizati prima ardere.

Aplicati Tissue 4 (Transparenta 
scazuta si Luminozitate crescuta) 
oentru a ajusta gradul de 
transparenta la baza structurii.

Aplicati Tissue 7 in zona 
marginala a structurii, pentru a 
da gingiei o culoare rosiatica. 

Dupa coacere.

Aplicati Tissue 6 pentru a obtine 
in zona cervicala o culoare 
stralucitoare.

Avand posibilitatea de a controla 
luminozitatea, opacitatea si 
intensitatea culorii, se poate 
obtine o gingie de o nuanta 
naturala. 

Aceste nuante reusesc sa reproduca nuantele gingiei naturale.

Zona dentara: CZR    Zona gingivala: CZR PRESS LFExemplu de reconstructie

Rosu intens pentru 
suprafata gingiei

Nuante de gingie falsa



IS Fluoro este un machiaj intern, care mimeaza fluorescenta dintelui natural. Se aplica dupa prima ardere de  
dentina/smalt, si se aplica pe suprafata capei din zirconiu pentru PFZ (restaurari din ceramica si zirconiu) sau pe 
suprafata de opac pentru PFM (restaurari metalo-ceramice).
IS Fluoro poate fi amestecata cu ceramica pudra, pentru cresterea fluorescentei dupa dorinta tehnicianului.

si

La lumina UV La lumina naturala

Gama de nuante pentru colorare interna
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Importator:

SS Fluoro este modificatorul Shade Base Stain destinat intensificarii fluorescentei. Se foloseste in amestec cu Shade Base 
Stain ca modificator, dar se poate aplica si direct pe structura din zirconia.


