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VINTAGE ArT
VINTAGE Art porceliano pastos dažai 
dera prie natūralių dantų spalvų efekto.
Natūralių dantų spalvų matmenys ir patyrusių 
dantų technikų reprodukcijos technikos 
buvo analizuojamos visame pasaulyje.
Remiantis šia analize ir vadovaujant  
Makoto Yamamoto, buvo sukurta spalvų 
modelio sąvoka, atverianti neribojamą  
vidinio ir išorinio charakterizavimo 
galimybių įvairovę ir leidžianti pritaikyti  
bazines spalvas porceliano restauracijose.
Fluorescencinius VINTAGE Art porceliano 
dažus galima naudoti su visomis gerai 
besilydančiomis porceliano medžiagos 
CET intervale 6,0-16,0 x 10-6K-1, ar jos 
būtų sustiprintos metalu, ar bemetalės.

Indikacijos 
■ Spausta visa keramika 
 Sluoksniai, plombos/aptaisai,
 karūnėlės/tilteliai

■ CAD/CAM visa keramika 
 Lauko špato ruošiniai, aliuminio 
 oksido ir cirkonio oksido ruošiniai

■ Bemetalės ir PFM restauracijos 
 Įeina į CTE intervalą    
 6,0-16,0 x 10-6K-1

Neribota naudojimo būdų įvairovė
■ Ryškiai fluorescencinė poliravimo pasta ir porceliano dažai vidiniam ir išoriniam dažymui 

■ Puikios užtepimo savybės ir tobulas padengimo gebėjimas ultrasmulkių dalelių   
 struktūros dėka

■ Tikslinis ryškių ir smulkių spalvinių akcentų kūrimas laboratorijoje ir chirurgijoje

■ Visos keramikos konstrukcijų ar nepermatomo ir fluorescencinio pagrindo atspalvių dažų  
 spalvinis gruntavimas

■ Paprasta spaustų ar CAD/CAM porceliano restauracijų atspalvių dažymo technika A, B,  
 C, D ir R (Red Shift) spalvų grupėse

■ Logiškai struktūrizuota spalvos sąvoka 
 - Base Color Stains (Bazinių spalvų dažai) / Color Stains (Spalvoti dažai) 
 - Foundation Shade Stains (Pagrindo atspalvių dažai) 
 - Shade Stains (Atspalvių dažai)

■	 Uždegimo temperatūros intervalas nuo 830 °C (vidinis dažymas) iki 880 °C (išorinis dažymas)

Iš karto paruošti  
naudojimui
Paruošti naudojimui VINTAGE Art pastos 
dažai padaro įspūdį mikrosmulkių dalelių 
struktūros ir optimalios konsistencijos 
dėka. Atskirai maišyti nereikia.
Be to, jie pasižymi puikiomis užtepimo 
savybėmis ir leidžia tobulai padengti.
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Pirminės spalvos

Base Color Stains
(Bazinių spalvų dažai)
VINTAGE Art porceliano dažų bazinių 
spalvų sąvokai priskiriamos tokios 
klasikinės pirminės spalvos kaip rožinė, 
geltona ar mėlyna, o taip pat antrinės 
spalvos: oranžinė, žalia ir violetinė.   
Net šių bazinių spalvų dėka galimi įvairūs 
natūralaus dažymo ar reikiamo porceliano 
restauracijų taisymo būdai. 
Pridėję atitinkamą kiekį nespalvotų baltos, 
pilkos ir juodos spalvos dažų, jūs galite 
specialiai padidinti ar sumažinti spalvų 
ryškumo lygį.

Tikslūs nepriekaištingų kopijų akcentai

Vaizdas: B. Egger Vaizdas: K. Ohata

Color Stains
(Spalvoti dažai)
Maišydami individualių spalvų atspalvius, 
jūs galite naudoti spalvotus dažus.
Su šiais atspalviais jūs galite sėkmingai 
atkurti bet kokią natūralią dantų savybę ir 
tobulai pritaikyti ją prie šalia esančio 
natūralaus danties.

Antrinės spalvos

Nespalvotos spalvos



Foundation Shade Stains
(Pagrindo atspalvių dažai)
Šie baziniai dažai atveria unikalias galimybes 
išgauti išskirtinę trimatę visų keramikos ar 
metalu sutvirtintų porceliano restauracijų 
išvaizdą. Tiesiogiai užtepus ploną 
fluorescencinių porceliano dažų sluoksnį, 
konstrukcija įgauna norimą bazinį atitinkamos 
dantų spalvų grupės atspalvį.

MDT Bernhard Egger, Füssen, Vokietija, ir MDT Kazunari Ohata, Tokijas, Japonija, pagamino pavaizduotas restauracijas.

F-AS A-atspalvis F-BS B-atspalvis F-CS C-atspalvis

F-DS D-atspalvis F-rS Red-Shift-atspalvis

AS A-atspalvis CS B-atspalvis CS C-atspalvis

DS D-atspalvis rS Red-Shift-atspalvis

Shade Stains
(Atspalvių dažai)
Baigtines šlifuotos ar spaustos keramikos 
karūnėles ir tiltelius galima nudažyti tiksliai 
pagal norimą spalvų grupę taikant paviršinį 
dažymą su atspalvių dažais. Šie porceliano 
dažai yra truputį ryškesni negu pagrindo 
atspalvių dažai, todėl tobulai tinka paviršių 
dažymui.

A3 atspalvio  
gairė prieš

keramikos kopijų 
pritaikymą

A3 atspalvio  
gairė po

(Pagrindo A-atspalvis)
keramikos kopijų 

pritaikymo

A3 atspalvio 
gairė prieš

karūnėlės  
pritaikymą 

A3 atspalvio 
gairė po

karūnėlės  
pritaikymo

(A-atspalvis)



Basic Color Set
(Bazinių spalvų rinkinys)

17 spalvų po 3 g
PN 6510

Spalvos Naudojimas

PN Indikacija Kodas Atspalvio 
pritaikymas Kaklelis Dažai Įrėžimo Dantenos

6514 Glazing Paste GP
6515 Pink P ● ● ●

6516 Yellow Y ●

6517 Blue Bl ● ●

6518 Orange O ● ● ●

6519 Violet V ● ● ●

6520 Green Gr ●

6521 Black B ● ●

6522 White W ● ●

6523 Dark Red Brown DR-Br ● ●

6524 Orange Brown O-Br ● ● ●

6525 Khaki K ● ●

6526 A-Shade AS ● ●

6527 B-Shade BS ● ●

6528 C-Shade CS ● ●

6529 D-Shade DS ● ●

6530 R-Shade RS ● ●

Effect Color Set
(Efekto spalvų rinkinys)

16 spalvų po 3 g
PN 6511

Spalvos Naudojimas

PN Indikacija Kodas Atspalvio 
pritaikymas Kaklelis Dažai Įrėžimo Dantenos

6514 Glazing Paste GP
6531 Gray G ● ●

6532 Blue Gray Bl-G ●

6533 Corn Yellow CY ●

6534 Brown Br ● ●

6535 Black Brown B-Br ● ●

6536 Mamelon Pink MP ●

6537 Mamelon Ivory MIv ●

6538 Rose Pink RP ● ●

6539 Wine Red WR ● ●

6540 Pink Orange P-O ● ●

6541 Foundation A-Shade F-AS ●

6542 Foundation B-Shade F-BS ●

6543 Foundation C-Shade F-CS ●

6544 Foundation D-Shade F-DS ●

6545 Foundation R-Shade F-RS ●

Base Color Stain
(Bazinių spalvų dažai)

Color Stain
(Spalvoti dažai)

Shade Stain
(Atspalvių dažai)

Užsakymo informacija
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