
uttrYCKSFuLLA FÄrGer 
FÖr iNdiVidueLL KArAKtÄriSeriNG 



LJuSPOLYMeriSeriNG Ger 
MÖJLiGHeter tiLL KreAtiVt SKAPANde

Dagens patienter har mycket höga förväntningar och vill ha ett resultat som är  
så naturligt som möjligt vid rekonstruktionen av anteriora och posteriora tänder,  
inte bara vid porslins restaurationer.

Utöver formen och funktionen på tanden är dess färgnyans det viktigaste   
kriteriet för acceptansen av restaurationen, speciellt om det är en veneer eller  
är tillverkad av keramik av tredimensionellt kompositmaterial som Ceramage  
eller Solidex.

Den ljuspolymeriserande infärgningspastan är fluorescerande och anpassar sig till 
de naturliga omgivande färgerna.  
De kan appliceras nästan lika tunt  
som porslin och polymeriserar utmärkt 
på ytan tack vare nyutvecklade  
multifunktionella monomerer och  
fotoinitiatorer.

LITE ART infärgningspastor anpassar 
sig perfekt för att åstadkomma en  
inre färgmodifiering i resiner,   
kompositmaterial, artificiella tänder  
eller olika kron och bro konstruktioner.

indikationer
• Karaktärisering av keramik   

fyllda och konventionella   
C & B kompositmaterial   
Kronor/broar, vener, inlays /onlays 

• Färg anpassning till artificiella  
tänder    
Komposit tänder, akryl tänder

• individuell anpassning av   
protesbaser    
Partiella proteser, gingiva färgat 
kompositmaterial av teleskop och 
implantat arbeten samt helproteser

• Harmonisering av temporära   
kron och bro konstruktioner och 
tandfärgat resin   
PMMA kron och bro konstruktioner, 
lång-tids temporära konstruktioner

Komfortabel applicering,  
extraordinära täckande 
egenskaper

Den höga kvaliteten på LITE ART   
infärgningspastor framgår redan vid 
appliceringen, med avtryck med   
mikrofina partikelstorlekar, homogen 
konsistens och de extraordinära  
täckningsegenskaperna trots det 
tunna skiktet.

Bara genom att täcka de   
polymeriserade infärgningspastorna 
med ett incisalt, eller translucent  
kompositmaterial skikt, åstadkommes 
en mycket specifik naturlig effekt.



White B-Shade CyanViolet White B-Shade CyanViolet

Färg koncept

Alla LITE ART färger kan användas individuellt eller blandas till önskad färg.  
Alla individuella färger i Vintage Arts porslins system kan åstadkommas genom att 
blanda de primära färgerna cyan, magenta och gul.

Tolv förblandade färger och färgnyanser som imiterar färgeffekterna från de  
naturliga tänderna och gingivans färgpigment är tillgängliga för karaktäristisk 
färgsättning.

Naturlig fluorescence 
LITE ART infärgningspasta har en fluorescence mycket lik den för naturliga tänder. 
Den naturliga effekten kvarstår även under artificiellt ljus.

Oavsett om det är klassiska komposit 
vener, långtids temporära konstruktioner 
eller artificiella tänder, LITE ART   
infärgnings pastor ger dig möjlighet att 
implementera individuella lösningar i 
enlighet med din patients alla önskemål.

Så individuellt som dina patienter önskar

Färg Användar exempel
Kod Färg-

justering FärgmixCervikalt Infärgning Incisalt Tandkött

Under naturligt ljus Även mörka färger ger vitala och naturliga   
reflektioner under ultraviolett ljus

Ök 13-23 och gingivalt individualiseras med LITE ART 
och Ceramage.

Den illustrerade versionen har producerats av MDT German Bär Dental Studio, St Augustin / Tyskland.
Första sidans illustration har levererats av PSK Carla Gruber, Unterschleissheim / Tyskland.
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Lite Art Komplett Set
Setet innehåller alla komponenter för 
autentiska och individuella   
karaktäriseringar av resiner och porslins 
förstärkta kompositmaterial.

• 15 färger om 1 ml vardera: A-Shade,  
B-Shade, White, Black, Red, Khaki, 
Orange, Blue-Gray, Violet, Orange 
Brown, Dark Red Brown, Black Brown, 
Cyan,  Magenta, Yellow

• Sprut spetsar / Sprut hättor, 15 st./fp.
• 1 flaska CLEAR LIQUID, 6 ml
• 1 UNI BRUSH No. 5 (1 skaft, 10 borstspetsar)
• Färgskala, bruksanvisning  

CLeAr Liquid
Den klara att använda infärgningspastan 
kan justeras till olika intensiteter med 
CLEAR LIQUID i enlighet med personliga 
önskemål.

Den naturliga färgsättningen med LITE 
ART infärgningspastor påverkas inte av 
transparensen i vätskan.

• 1 b flaska, 6 ml

Lite Art separata färger 
Var och en av de 15, klara att använda, 
separata färgerna, finns i speciellt  
utvecklade och konstruerade sprutor.

Infärgningspastorna kan doseras på ett 
ekonomiskt sätt eller t.o.m. appliceras  
direkt på restaurationen med de tunna 
sprutspetsarna. De försluts säkert med 
en elastisk sprut förslutnings hätta.

• Spruta 1 ml
• Sprutspets 1 st. / Spruthätta 1 st.

SYSteM KOMPONeNter

Beställningsnr. 1970

Beställningsnr. 1971 - 1985

Beställningsnr. 1986


