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Micro Ceramica Universala intr-un singur strat pentru restaurari PFM
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Calea cea mai usoara catre estetica excelenta 

Focusat pe esential 

VINTAGE MP Uni-Layer este un sistem ceramic modern, 
intr-un singur strat, cu care obţineţi un aspect estetic   
excelent, într-un mod mai rapid şi mai eficient.

Echilibrand intr-un mod ideal difuzia luminii si cromatica, 
aceasta ceramica reuseste sa combine caracteristicile  
optice ale pudrelor de dentina si incizal intr-un singur   
material. 

Produsul este disponibil in translucenta ridicata si scazuta 
pentru a raspunde tuturor necesitatilor.

Compozitia noii ceramici Uni-Layer este bazata pe deja  
demonstrata ceramica feldspatica pentru metal VINTAGE MP. 
Materialul formeaza o structura monolitica ce ofera   
omogenitate, rezistenta dar nu este agresiva pentru   
antagonisti. 

Vintage MP Uni-Layer va ofera o tehnica de ceramica pe metal 
eficienta si economica, avand rezultate de inalta estetica.

• Asigura rezultate de o calitate superioara

• Ofera o tehnica rapida si usoara intr-un singur strat

• Va ajuta sa va concentrati mai mult pe forma si   
 functionalitate

• Posibilitate facilă de corecţie

• Va permite sa creati toate cele 20 de nuante ale   
 sistemului V-Shade System cu doar 2 pudre

• Face ca adaptarea nuantelor sa fie usoara, cu   
 VINTAGE Art machiaje pentru ceramica

• În funcţie de cerinţe şi de situaţie se poate combina  
 cu pastele opalescente, translucide ale sistemului   
 VINTAGE MP

• O economie de timp per restauraţie de până la 50% 

 HT LT
 translucenta ridicata translucenta scazuta
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Pentru începători, dar şi pentru profesionişti

Aspect natural cu efect de profunzime

Sistemul VINTAGE MP Uni-Layer se remarcă prin prelucrabilitatea uşoară şi potenţialul redus de erori.

Pudrele Uni-Layer va permit, prin proprietatile de dinamica a luminii sa construiti restaurari complete pentru regiunea posterioara 
si anterioara intr-o singura ardere. În timpul stratificării, această tehnică vă permite să vă concentraţi atenţia mai mult pe formă 
şi funcţie, fără a exista riscul plasării greşite a straturilor individuale de ceramică.

Pastă Opaque (aplicarea opacului pasta) 

machiaj

aplicarea ceramicii intr-un singur strat

finisare

Ceramica VINTAGE MP Uni-Layer poate fi combinata cu nuante de opac pentru a crea o progresie armonioasa a nuantelor si  
iluzia de profunzime spatiala. Orice nuanta naturala dorita va fi obtinuta intr-un timp minim prin pigmentarea interna sau externa 
cu nuantele cu fluorescenta crescuta VINTAGE Art machiaje pentru ceramica.

 A1 A2 A3 A3,5

reproducerea nuantelor



Set VINTAGE MP Uni-Layer (A2/A3)  nr. comandă 9633

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 50 g  nr. comandă 9627

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 200 g nr. comandă 9628

VINTAGE MP Uni-Layer LT, 50 g nr. comandă 9630
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Componentele sistemului

"VINTAGE MP Uni-Layer este o 
mare inovatie, pentru ca permite 
tehnicianului sa lucreze foarte   
repede intr-un mod foarte simplu si 
sa obtina rezultate remarcabile. 

În combinaţie cu culorile de tip 
VINTAGE Art machiaje pentru ceramica,  
sistemul ceramic Uni-Layer este o 
soluţie perfectă pentru cele mai 

multe cazuri clinice. Cu toate că sistemul a fost conceput în 
primul rând pentru restaurările dinţilor posteriori, am fost 
surprinsi de rezultate estetice bune, obţinute la restaurările 
standard ale dinţilor frontali. O privire asupra dezvoltărilor 
actuale ale pieţei ne permite să concluzionăm că factorul 
timp va deveni din ce in ce mai important în cadrul 
activităţilor noastre de zi cu zi. Pe baza observaţiilor mele 
personale, sistemul ceramic Uni-Layer vă poate ajuta să 
economisiţi cu până la 30 minute din timpul necesar pentru 
o restaurare PFM. În acest mod avem o alternativă la   
sistemele complet anatomice CAD / CAM şi putem produce 
întreaga restaurare în propriul nostru laborator!"  
(Tomasz Dabrowski)

punte de la 11 la 13
Uni-Layer personalizat cu materiale 
translucente VINTAGE MP Opal

punte de la 21 la 23 
Uni-Layer pigmentat su Vintage Art 
machiaje pentru ceramica

Cu pudrele de ceramica Uni-Layer se obţin rezultate 
surprinzător de naturale şi la restaurările dinţilor frontali.  
În funcţie de cerinţe şi de situaţie, selecţia de pudre de efect 
opalescent si translucente ale sistemelor ceramice 
VINTAGE MP oferă posibilităţi aproape nelimitate de  
personalizare. 

VINTAGE MP Uni-Layer oferă mai mult


