
NATUURLIJKER DOOR LICHTVERSTROOIING 
ALS BIJ NATUURLIJKE ELEMENTEN



HET IS ZO EENVOUDIG 

Natuurlijker door lichtverstrooiing als bij natuurlijke elementen
Men is algemeen van mening dat natuurlijke lichttransmissie alleen met      
volkeramische restauraties kon worden bereikt.

VINTAGE MP ziet er als hij bij doorvallend licht wordt 
bekeken eerder uit als een metaalvrije restauratie 
omdat de contouren van en van opaker voorziene 
onderstructuren nauwelijks zichtbaar zijn. 

Het natuurlijke element heeft een binaire opbouw uit 
dentine en glazuur. Het dentine verschaft tandkleur 
en verzadiging. De natuurlijke verschijning is dan een 
spel van licht en kleuren.

VINTAGE MP definieert een nieuwe 
geheel keramische generatie,   
ontwikkeld volgens de actuele   
inzichten met betrekking tot de   
keramiektechnologie 

Dank zij een nieuw fabricageproces 
werd uiterst zuivere mikrokeramiek 
aan de indirecte lichtverstrooiing van 
natuurlijk glazuur aangepast. 

Een indirecte lichtverstrooiing van de 
dentinemassa’s heeft de eigenschap 
dat een groot deel van het invallende 
licht niet door de opaker maar reeds  
in de dentinelaag wordt gebroken en 
verstrooid.

De optische eigenschappen van   
natuurlijke elementen worden met  
minimale inspanning makkelijk en  
trefzeker weergegeven    
De contouren van de van opaker  
voorziene onderstructuur worden  
optisch  geminimaliseerd.

Perfecte esthetiek met minimale  
inspanning



Natuurlijker door lichtverstrooiing als bij natuurlijke elementen
Men is algemeen van mening dat natuurlijke lichttransmissie alleen met      
volkeramische restauraties kon worden bereikt.

Kleurpigmenten en metaaloxiden zijn bij conventionele 
keramiekmassa’s niet beschermd en worden minder bij 
elke brand. Het porselein verandert van brilliance en 
kleurintensiteit.  

Resultaat van ervaring en deskundigheid
VINTAGE MP is het product van meer dan 30 jaar ervaring met de gevestigde en 
wereldwijd toegepaste metaalkeramiekmaterialen VINTAGE en VINTAGE Halo. 
Het nieuwe metaalkeramieksysteem VINTAGE MP verenigt dit met de actuele  
maskeringstechnieken voor metaalvrije onderstructuren zoals VINTAGE ZR en 
VINTAGE AL.

Naast de op natuurlijke elementen gelijkende lichtverstrooiing biedt het materiaal 
met een door leucit versterkte kristallijne structuur het voordeel dat het, ook na 
meerdere branden, in vergelijking met de conventionele keramische massa’s een 
zeer grote temperatuurresistentie in de kristal- en glasfase bezit. Die brilliante  
kleuren en de dieptewerking van het keramiek blijven ook na meerdere branden  
behouden.

Natuurlijke fluorescentie ontstaat diep 
in het element. VINTAGE MP overtuigt 
met zijn natuurlijke verschijning onder 
alle lichtomstandigheden omdat elke 
laag, ook de intensief fluorescerende 
schouder- en cervicale massa’s,  
een natuurlijke uitstraling hebben die 
vanuit de diepere lagen komt.

Bij VINTAGE MP zijn de kleurpigmenten door een 
glascoating beschermd. Ook na meerdere branden 
blijven kleurweergave, translucentie en brilliance 
behouden.

De natuurlijke verschijning van de nieuwe  
VINTAGE MP keramiekmassa’s is onder alle   
lichtomstandigheden, ook onder ultraviolet licht,  
een gegeven. 

Natuurlijke fluorescentie

Als resultaat van deze technologie kunnen met VINTAGE MP alle conventionele  
hoog smeltende opbaklegeringen, onverschillig of met een groot goudgehalte, bio   
of niet edel met een aanbevolen WAK-bereik van 13,6 tot 15,2 met een natuurlijke   
lichttransmissie in een economisch tijdsbestek worden bedekt.
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  Veilige en eenvoudige applicatie   
 op alle opbaklegeringen in een   
 WAK-bereik van 13,6 -15,2 x 10-6K-1  
 (25-500 °C)

 Bovengemiddelde hechtwaarden  
 op alle opbaklegeringen door een  
 oranjekleurige basisopaker 

 Buitengewone kleurstabiliteit door met  
 glas gecoate kleurpigmenten

 Minder abrasief voor de antagonisten
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 Extreem fijne opakerpasta met   
 uitstekende dekkingskarakteristieken

 Natuurlijke esthetiek bij een   
 economische verwerkingstijd door de  
 gemodificeerde twee-lagentechniek

 Geringe krimp bij het branden en   
 homogene dichte oppervlakken

 Optimale verwerkingseigenschappen  
 door een goede stabiliteit en modelleer  
 karakteristieken 

 Gelijke kleuren als VINTAGE AL en  
 VINTAGE ZR: „Eén concept voor drie  
 systemen“
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 Intensief fluorescerende schouder-  
 en cervicaalmassa’s 

 Flexibel inzetbare opalescerende  
 incisaal- en effectmassa’s 

 Afgestemd op het klassieke VITA*  
 kleursysteem

 Additionele bleekkleuren beschikbaar

*  VITA is een geregistreerd handelsmerk van de VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland

Vergeleken met de vereiste ISO-waarde is de 
hechtsterkte door de basisopaker aanzienlijk groter.

De goede opbouwstabiliteit en modelleerbaarheid  
van de VINTAGE MP massa’s vereenvoudigen de 
laagopbouw en dragen bij aan een harmonische 
esthetiek.
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Hechtsterkte
Metaal / Keramiekhechtsterkte

Schwickerath 3-Punts hechtsterktetest volgens ISO 9693



Base Opaque
De structuur van de partikels van  
de gebruiksklare, goudkleurige Base 
Opaque is zeer fijn. Reeds een dun 
aangebrachte laag (0,05 mm) verhoogt 
al de hechtwaarde aan de onder-
structuur en steunt de afdekkende 
werking van de kleuropaker. Speciaal 
edelmetaalvrije legeringen krijgen 
snel en makkelijk een aangenaam 
warme grondtoon.

Shade Opaque
VINTAGE MP Shade Opaque heeft een 
gelijke fijne partikelstructuur als Base 
Opaque en zorgt voor een uitstekend 
dekkende homogene kleurlaag.   
Al na een keer opbrengen worden  
kronen en bruggen eenvoudig en snel 
overeenkomstig de gewenste kleur 
van een grondlaag voorzien. 

Perfecte symbiose
Gecombineerd gebruikt zorgt een 
laagdikte van niet meer dan 0,1 mm 
voor een volledige afdekking van het 
metaal. Juist als er niet veel ruimte is 
er genoeg reserve voor de volgende 
lagen. 

Door eenvoudigweg de goudkleurige Base Opaker  
aan te brengen worden uitstekende hechtingswaarden 
aan de opbaklegeringen verkregen. 

Slechts een dunne laag VINTAGE MP Shade Opaque 
zorgt in combinatie met Base Opaque voor de 
volmaakte kleurbasis.

Base Opaque zorgt na de brand  
voor een uitstekende hechting aan 
de legering.

Base Opaque en Shade Opaque smelten 
samen tot een innige eenheid.

Bovengemiddelde hechtwaarden en dekking met 
extreem dunne laagdikten
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A3O Base en Shade Opaque

Shade Opaque 
A3O

Base Opaque + 
Shade Opaque

Lichtdoorlaatbaarheid (T%)
Zichtbare lichtdoorlaatbaarheid van verschillen opakarpasta’s

Opakerpasta A3 zonder en met Base Opaque (< 0,1 mm)



HET ECONOMISCHE PRINCIPE  

Met VINTAGE MP is het mogelijk om, 
net als bij de opbouw van dentine en 
glazuur bij natuurlijke elementen, met 
een gemodifoceerde 2-laags techniek 
een resultaat te bereiken dat niet  
van het natuurlijke voorbeeld is te  
onderscheiden. 

Het harmonische samenspel van de 
aparte massa’s, de perfecte   
verwerkingseigenschappen en een 
zeer goed resultaat bij het branden  
resulteren in een efficiënte manier van 
werken.

Drie keramiekconcepten – een kleursysteem
Alle aparte massa’s van het VINTAGE MP systeem komen wat betreft de kleuren  
overeen met de kleuren van de VINTAGE AL en VINTAGE ZR keramiekmassa’s. Deze 
overeenkomst maakt het juist ook bij gecombineerde keramische constructies  
mogelijk een identieke laagsgewijze opbouw en een juiste reproductie van de kleuren. 

Naast de standaard poeder bevat het VINTAGE MP keramieksysteem een veelzijdig 
spectrum van individuele zeer fluorescerende massa’s voor het schouder- en  
cervicale gebied en ook opaliserende translucente effectmassa’s voor een  
verwezenlijking van een harmoniërend incisaal gebied. Met dit aanbod van kleuren 
kan aan alle esthetische en karakteristieke eisen worden voldaan.

Naast de 16 bekende kleuren van 
het VITA* Classical kleursysteem 
biedt het VINTAGE MP keramiek-
systeem voor de groep A een  
aanvullende kleurintensieve 
SHOFU-kleur „rootA“ genaamd als 
ook vier SHOFU Bleaching-kleuren 
„W0-W3“ voor een nauwkeurige 
aan de patiënt aangepaste  
kleurreproductie.

Maximale esthetiek in de kortste tijd

      
Opal Incisal Body Cervical Opaker Metaal

 Kleur W0 W1 W2 W3 rootA

 CERVICAL

 OPAQUE
 DENTIN

 OPAL
 ENAMEL

 SHADE
 OPAQUE

 BODY

 MARGIN

 INCISAL

 TRANSLUCENT

 BASE
 OPAQUE

   W0M:2 W0M:1
   NM:1 NM:2

    OD-W0:2 OD-W0:1
    OD-N:1 OD-N:2 

  OPAL55 OPAL56    OPAL60

AC

                           60

    OPAL56:2 OPAL56:1
     OPAL57:1 OPAL57:2

SHOFU-kleuren



  OM-G OM-O OM-Br OM-Y OM-BG OM-LF OM-DP

  CLM LPM DPM OrM BrM MLM MDM

  OPAL T OPAL SL OPAL MI OPAL WB OPAL WE OPAL OC OPAL AM-R OPAL AM-Y OPAL AM-V

  MP MIv MY RED O Y G W Br Bl 

  GUM-LP GUM-DP GUM-V GUM-Or

  CT-A CT-B CT-R CT-W CT-CL

  T T-Glass BT PT GT OT

  ADD-ON B ADD-ON T CPM FINE

 GUM COLOR

 OPAQUE
 MODIFIER

 COLOR
 EFFECT

 CORRECTION

 CERVICAL
 TRANS

 OPAL
 EFFECT

 ENAMEL
 EFFECT

 MARGIN
 EFFECT

Zestien plus vijf (W0 - D4) 
Het moderne design van de nieuwe VINTAGE kleurenring maakt het 
door de gesegmenteerde opbouw in kleurgroepen eenvoudiger elke  
natuurlijke tandkleur te vinden.

 Kleur A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

 CERVICAL

 OPAQUE
 DENTIN

 OPAL
 ENAMEL

 SHADE
 OPAQUE

 BODY

 MARGIN

 INCISAL

 TRANSLUCENT

 BASE
 OPAQUE

       NM:1  B2M:1  NM:1  C2M:1  NM:1  D3M:1
       B2M:1  B4M:1  C2M:1  C4M:1  D3M:1  B4M:1

    A3B:2 A3,5B:1 A4B:1   B3B:1   C2B:2 C3B:1   
    AC:1 AC:1 AC:1   BC:1   CC:1 CC:1   DC

       OD-N:1  OD-B2:1  OD-N:1  OD-C2:1  OD-N:1  OD-D3:1
        OD-B2:1  OD-B4:1  OD-C2:1  OD-C4:1  OD-D3:1  OD-B4:1

     OPAL59:1
      OPAL60:1
  OPAL57 OPAL58 OPAL59  OPAL60 OPAL57 OPAL58 OPAL59 OPAL60 OPAL58  OPAL59 OPAL60 OPAL58 OPAL59

           BC    CC

    58 59 60 57 58 59 60 58 59 60 59 60 59

 D2B:1 D3B:1 DC:1
 DC:1 DC:1 BC:1

* VITA is een geregistreerd handelsmerk van de VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland

VITA* Classical kleuren

Effectkleuren 
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VINTAGE MP systeemsets
VINTAGE MP Standard Set
De economisch attractieve start met de  
VINTAGE MP techniek in de kleuren A1-A4, B2 
en B3 en ook C2.
In dit assortiment zijn alle nodige componenten 
voor de vervaardiging van attractieve   
restauraties met metaalkeramiek aanwezig.

VINTAGE MP Enamel Effect Set
Opaliserende incisaal- en translucentiemassa’s 
en ook cervicaal-translucentiemassa voor een 
individuele natuurlijke lichttransmissie in het 
incisale gebied en de corpus van het element.

VINTAGE MP Margin Porcelain Set
Hoog-fluorescerende schoudermassa’s voor 
accurate esthetische randen in de kleuren  
W0 tot D4. Verschillende effectmassa’s voor 
een natuurlijke aanpassing aan elke natuurlijke 
kleurnuance.

VINTAGE MP Starter Set
Ideaal om kennis te nemen van de esthetische 
mogelijkheden van het VINTAGE MP   
keramieksysteem. De omvangrijke inhoud van 
deze starterset omvat alle onderdelen voor het 
werken met de kleuren A2 of A3.

VINTAGE MP Color Effect Set
Voor natuurlijke effecten ter individualisering 
van de dentine- en glazuurmassa’s. Vier  
aanvullende GUM-massa’s vergemakkelijken 
de restauratie van natuurlijk aandoende  
gingivale delen. 

VINTAGE MP Whitening Set
Deze set is ideaal voor de reproductie van 
gebleekte elementen in de kleuren W0, W1, W2 
en W3. 

Technische Eigenschappen
(Volgens EN ISO 9693/2000)

VINTAGE MP gaat uitstekend samen met alle opbaklegeringen in een WAK-bereik 
van 13,6 -15,2 x 10-6 K-1 (25 - 500 °C). 

Warmteuitzettingcoëfficiënt 
(25 - 500 °C) Glastransformatiepunt

Base Opaque 2. / 4. Brand 11,5 x 10 –6K-1 598 °C

Shade Opaque 2. / 4. Brand 12,4 x 10 –6K-1 594 °C

Body, Incisal, 
Cervical, 
Opaque Dentin,
Effect

2. / 4. Brand 12,3 x 10 –6K-1 557 °C

Correction 2. / 4. Brand 11,7 x 10 –6K-1 528 °C

Wij danken de heren Andreas Dücomy, Lübeck, Duitsland en Dominique Olivier, Marzy, Frankrijk voor hun  
vriendelijke support en het beschikbaar stellen van de praktische afbeeldingen.  


