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inleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van onze VINTAGE LD-stains voor keramiek.
Om de best mogelijke resultaten te behalen bij het gebruik van dit product verzoeken wij 
u deze handleiding aandachtig door te lezen. Bewaar deze handleiding, zodat u deze 
eventueel later kunt aadplegen.

De laagsmeltende fluorescente VINTAGE Art LF-stainskleuren voor keramiek zijn ontworpen 
voor het aanbrengen van interne en externe kleurveranderingen op alle keramische materialen. 
Zelfs de kant-en-klare glazuurpasta is fluorescent en zorgt voor een natuurlijk kleureffect.  
In het laboratorium en de praktijk kunnen zo op een heel eenvoudige manier de kenmerkende 
eigenschappen van elk natuurlijk gebitselement met een levendig uiterlijk worden gecreëerd.
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1 Opmerkingen bij het gebruik

1-1. Opmerkingen
(1) Verwijderd houden van open vuur of ontstekingsbronnen.
(2) Draag bij het slijpen en polijsten van dit product een veiligheidsbril om schade aan 

de ogen te voorkomen.
(3) Gebruik tijdens het slijpen van dit product een plaatselijke stofafzuiging, stof-

masker of dergelijke om de schadelijke invloed van stof op het menselijk lichaam te 
voorkomen.

(4) Meng dit product niet met andere producten voor stains.
(5) VINTAGE Art LF mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.
(6) VINTAGE Art LF mag alleen worden gebruikt door tandheelkundigen.

1-2. Belangrijke opmerkingen
(1) Als er bij het gebruik van dit product allergische reacties optreden, zoals huiduitslag 

of ontsteking van de huid, moet het gebruik onmiddellijk worden stopgezet en dient 
er medisch advies te worden ingewonnen.

(2) Voorkom contact met zachte weefsels, huid en ogen. Als het materiaal in de ogen 
terecht komt, spoel deze dan onmiddellijk met veel water en raadpleeg een arts. 

2 eigenschappen

2-1. Compatibel met tal van tandheelkundige keramische materialen
VINTAGE Art LF laagsmeltende stainspasta‘s kunnen worden gebruikt met tal van 
tandheelkundige keramische materialen, zoals lithiumdisilicaat, perskeramiek, 
restauraties op basis van zirconiumdioxide / aluminiumoxide, CAD/CAM-
porseleinblokjes en keramische systemen op metaal. 

2-2. gebruiksvriendelijke stainspasta‘s
Dankzij de ultrafijne structuur van de deeltjes zijn de kant-en-klare stainspasta‘s 
heel gemakkelijk te hanteren en aan te brengen. Bovendien hebben ze uitstekende 
dekkende eigenschappen. De kleuren kunnen zowel door beginners als door 
ervaren tandtechnici gemakkelijk worden aangebracht.

2-3. Ruime keuze uit kleuren en kleurtinten (23 kleuren + glazuurpasta)
Het VINTAGE Art LF-stainsconcept bestaat uit primaire stainskleuren (Pink, 
Blue en Yellow), secundaire stainskleuren (Orange, Green en Violet) en Shade-
kleuren (Shade Stains). Om te voldoen aan de eisen van uiteenlopende esthetische 
restauraties zijn er in totaal 23 kleuren beschikbaar. De kleuren zijn heel gemakkelijk 
te gebruiken, aangezien het omslachtige mengen overbodig is.

2-4. Fluorescentie
VINTAGE Art LF-stains voor keramiek zijn fluorescente stains die zijn afgestemd op 
de fluorescentie van het natuurlijke gebit. Ze versterken het levendige karakter van 
de keramische restauraties.
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3 Systeemcomponenten
effect-set (17 kleuren + glazuurpasta)

 ● Glazing Paste (5 g) 
Pink, Rose-Pink, Corn-Yellow, Blue-Gray, Gray, Orange, Violet, Wine-Red, Vanilla, White, 
Orange-Brown, Black-Brown, Khaki, A-Shade, B-Shade, C-Shade, D-Shade, 3 g elk
VINTAGE Art LF Stain Liquid, 50 ml

 ● Kleurenkaart
 ● Gebruiksaanwijzing

navullingen (23 kleuren + glazuurpasta)

 ● Glazing Paste, 5 g 
Pink, Yellow, Blue, Orange, Violet, Green, Black, White, Dark-Red Brown, Brown,  
Orange-Brown, Black-Brown, Khaki, Gray, Blue-Gray, Corn-Yellow, Rose-Pink, Wine-Red, 
Vanilla, A-Shade A, B-Shade, C-Shade, D-Shade, 3 g elk 
VINTAGE Art LF Stain Liquid, 50 ml
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4 aanwijzingen voor het gebruik

4-1. Kleuren en indicaties

Kleur Voorbeeld van gebruik

Benaming Kleur 
code

Kleuraan-
passing Cervicaal Incisaal Proximaal Gingiva-

kleur
Verkleu-

ring
1 Glazing Paste GP
2 Pink P ● ●
3 Yellow Y ●
4 Blue Bl ●
5 Orange O ● ● ● ●
6 Violet V ● ● ●
7 Green Gr ●
8 Black B ● ●
9 White W ●
10 Dark-Red Brown DR-Br ● ● ●
11 Brown Br ● ●
12 Orange-Brown O-Br ● ●
13 Black-Brown B-Br ● ●
14 Khaki K ● ● ● ●
15 Gray G ●
16 Blue-Gray Bl-G ● ●
17 Corn-Yellow CY ●
18 Rose-Pink RP ● ● ●
19 Wine-Red WR ● ●
20 Vanilla Vn ● ●
21 A-Shade AS ● ●
22 B-Shade BS ● ●
23 C-Shade CS ● ●
24 D-Shade DS ● ●
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4-2. Kleurconcept
Het kleurconcept van het VINTAGE Art LF-systeem is logisch gestructureerd in drie 
belangrijke kleurgroepen.

1. Base Color Stains
Het esthetische kleurconcept bestaat uit primaire kleuren, secundaire kleuren en 
achromatische kleuren.

Primaire kleuren (P, Y, Bl) Secundaire kleuren (O, Gr, V) Achromatische kleuren (W, G, B)

2. Color Stains
Op basis van deze kleuren kunnen alle individuele kleuren en kleuraanpassingen worden 
verkregen voor de reproductie van alle natuurlijke kenmerken van een gebitselement.

Vn

3. Shade Stains (aS, BS, CS, DS)
Afgewerkte restauraties van lithiumdisilicaat, gefreesde, geperste keramiek of laagkeramiek 
kunnen gemakkelijk binnen de gewenste kleurgroep worden ingekleurd door het oppervlakkig 
aanbrengen van deze stains. Deze kleuren bieden unieke mogelijkheden om bij metaalvrije 
en metaal-keramische werkstukken een driedimensionaal effect te verkrijgen. Dit kan worden 
bereikt door ze direct in een dunne laag op de opaker of liner aan te brengen.
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4-3. Voorbeelden van gebruik

Let op Meng de stainspasta‘s voor gebruik goed door met behulp van een 
plastic spatel. Als een aanpassing van de viscositeit nodig is, voeg dan 
naar behoefte een kleine hoeveelheid Stain Liquid toe. Bevochtig het 
beslepen en gereinigde oppervlak met een dunne laag VINTAGE Art 
LF Stain Liquid en breng de stainspasta‘s puur of gemengd aan. Bak de 
restauratie vervolgens volgens het bakschema. Ook kan de viscositeit 
van de fluorescente glazuurpasta worden aangepast door hem te
vermengen met VINTAGE Art LF Stain Liquid.

1. Basiskleur en kleurencirkel
De kleurencirkel laat de primaire kleuren 
zien, zoals Pink, Yellow en Blue. Tussen de 
primaire kleuren bevinden zich de secundaire 
kleuren. In het midden van de kleurencirkel 
bevinden zich de achromatische kleuren. De 
tegenoverliggende kleuren van de kleurencirkel 
worden ‘complementaire kleuren’ genoemd. 
Ze neutraliseren elkaar, d.w.z. dat ze grijs 
worden als ze in gelijke hoeveelheden worden 
vermengd. Dit fenomeen is gebaseerd op de 
theorie van de subtractieve kleurmenging.

Achromatische kleuren zoals White, Gray en Black kunnen worden gebruikt om de helderheid 
(value) aan te passen. Daarnaast kunnen Gray en Black de weerkaatsing van licht verminderen 
door ze aan te brengen op de opake keramiek of opake liner. Door toevoeging van de juiste 
hoeveelheid White kan de opaciteit worden aangepast.

2. externe aanpassing van de kleuren
Door de kleuren in verschillende hoeveelheden te mengen wordt de intensiteit van de 
kleurtint verhoogd en de helderheid verminderd. Met complementaire kleuren kan de kleurtint 
van het element worden aangepast. Een groentint kan bijvoorbeeld worden gereduceerd met 
behulp van een roodachtige complementaire kleur.

A2 kleurvoorbeeld / groenachtige kroon A2 kleurvoorbeeld / na aanpassing

Kleurencirkel

Achromatische kleuren

Complementaire kleuren
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3. aanbevolen stains voor kleuraanpassing (intensiteit en kleurtint)
Shade Stains worden aanbevolen voor het aanpassen van de kleur van afgewerkte 
keramische restauraties.

 Shade Stains (aS, BS, CS, DS)

Deze kleuren moeten op het keramische oppervlak worden aangebracht om de intensiteit 
van de kleur en de kleurtint aan te passen.

Voorbeeld: om een intensieve A-kleur te creëren wordt AS (A-Shade) aangebracht.

A3

kleurvoorbeeld

Vóór
aanpassing

van de kroon

A3

kleurvoorbeeld

Na
aanpassing

van de kroon

Let op Aangezien kleur D4 een andere kleurtint heeft, moet een gepaste 
hoeveelheid B-Shade met D-Shade worden vermengd.
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4. Stains extern aanbrengen
 interproximale, cervicale en occlusale toepassingen (kammen, 

fissuren en knobbels)

Om een individueel occlusaal oppervlak te creëren kunnen in het midden van het occlusale 
gebied kleine hoeveelheden Orange en Brown worden aangebracht. Dark-Red Brown kan 
met behulp van een zeer klein penseel in de fissuur worden aangebracht. De knobbels 
kunnen worden geaccentueerd met White, Orange of Blue. Voor interproximale en cervicale 
gebieden kan gekozen worden uit Shade Stains of Khaki, afhankelijk van de klinische casus.

 

Aanpassen van het centrale occlusale vlak

-

-

 

Aanpassen van putjes en fissuren

 Reproduceren van witte banden en decalcificaties

Om witte of heldere banden of decalcificaties te creëren, kan gebruik worden 
gemaakt van White, Vanilla of Corn Yellow, onvermengd of gemengd met behulp 
van een penseel of een fijn instrument. Doorgaans is een mengverhouding van 1:1 
vereist. Deze effecten kunnen ook intern worden verkregen door kleuring na de 
eerste bakfase.

 

 Witte band Decalcificatie

und

Vanilla

-

en
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 Kleur aanbrengen in het incisale gebied (aanpassen van de translucentie)

 Om de translucentie van het incisale gebied te versterken en de weerkaatsing van 
licht aan te passen kan palatinaal een dunne laag Blue-Gray, Gray, Violet of Orange 
worden geappliceerd. Het frontaal aanbrengen van stainspasta‘s zorgt voor een 
sterker kleureffect.

-

 

Aanpassen van de translucentie

 aanbrengen van stains, haarlijntjes en haarscheuren

Sterke kleuren en verkleuringen, zoals bij rokers en theedrinkers, kunnen met behulp 
van een fijn penseel nauwkeurig worden gereproduceerd met Dark-Red-Brown, Black-
Brown of Brown. Voor het creëren van haarlijntjes wordt Dark-Red Brown, Black-Brown 
of Brown aanbevolen. De dikte, lengte of positie van de lijnen wordt na het verwijderen 
van overtollig stainsmateriaal met een schoon penseel aangepast. Ook kunnen er 
haarscheuren worden gecreëerd met behulp van White / Vanilla of een mengsel van 
White en Orange in plaats van Brown.

 

 Haarlijn en -scheur Verkleuring door nicotine of voedsel

 aanbrengen van roodachtige tandvleeseffecten in het cervicale gebied
 
De kleur van het cervicale gebied van natuurlijke gebitselementen is iets roodachtig 
ten gevolge van de weerkaatsing van de gingivakleur. Subtiele roodachtige gingiva-
effecten kunnen in het cervicale gebied worden aangebracht met Pink, Rose-Pink 
of Wine Red. De gingivakleuren Pink, Rose-Pink of Wine-Red zijn bedoeld om het 
roodachtige uiterlijk van het cervicale gebied te versterken. 
 

-

-

Vanilla

 Natuurlijke gebitselementen      Effect in het cervicale gebied

Vanilla

-

-
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 Stains aanbrengen op gingivakeramiek

Vooral voor implantaatgedragen restauraties worden de stainskleuren Vanilla, Pink, 
Rose-Pink of Violet aanbevolen voor het creëren van individuele tandvleeskleuren. 
Brown en Black-Brown worden ook gebruikt om verkleuring door melanine of de 
gingivale sulcus te creëren.

 

Aanpassing van de gingivakleur

 Stains aanbrengen op lithiumdisilicaat, perskeramiek en CaD/CaM-kronen

Met VINTAGE Art LF-stains kan de restauratie na het persen of frezen worden 
voorzien van alle nodige kleuraanpassingen en individuele, natuurlijke kenmerken.
• Basiskleuren met stains AS of BS
• Glazuureffecten met Blue-Gray, White / Vanilla en Gray
• Cervicale effecten met Khaki, Brown, Orange-Brown of Dark-Red Brown

Restauratie van lithiumdisilicaat na 
het uitbedden

Contoureer de definitieve vorm en 
maak hem kort schoon met Al2O3

Breng individuele kenmerken aan 
met VINTAGE Art LF-stains en bak 
de keramiek met de externe stains

Daarna wordt VINTAGE Art LF-
Glazing Paste aangebracht en volgt 
de glazuurbakfase

Vanilla

-

-
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5. Stains intern aanbrengen
 Vormgeving van mamelons en aanpassing van de translucentie

Als de mamelonstructuur duidelijk te zien is kan Vanilla, Orange of Pink op de 
mamelonstructuur worden geappliceerd om de dominantie te reduceren.

Vanilla

 

 Aanpassen van de mamelonstructuur Geaccentueerde mamelonstructuur

 Kleur aanbrengen in het incisale gebied (aanpassen van de translucentie)

Om de translucentie van het incisale gebied te versterken en de weerkaatsing van 
licht aan te passen kan palatinaal een dunne laag Blue-Gray, Gray, Violet of Orange 
worden geappliceerd. Het frontaal aanbrengen van stainspasta‘s zorgt voor een 
sterker kleureffect.

 Aanpassen van de translucentie

Opmerkingen (1) Gebruik een schone spatel of schoon penseel om het materiaal uit de 
verpakking te halen. Voor het gebruik moet de spatel of het penseel 
volledig vrij zijn van water. Insluiting van water veroorzaakt luchtbellen.

(2) Neem de nodige hoeveelheid Paste en Stain Liquid uit de verpakking. 
Ongebruikt materiaal mag niet opnieuw in de verpakking.

(3) De stains-pasta moet met een schone spatel worden gemengd, 
voordat hij op het palet of de glazen plaat wordt gebracht. Sluit de dop 
na het opbrengen onmiddellijk goed af.

(4) Gebruik VINTAGE Art LF Stain Liquid om de viscositeit van de pasta 
in te stellen. Gebruik geen water of andere aanmengvloeistof.

(5) Gebruik de materialen onmiddellijk nadat ze uit de verpakking zijn 
gehaald.

(6) Raak het materiaal niet met blote handen aan.

-
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5 Bakschema
 intern aanbrengen van stains

Drogen
°C

Drogen
min.

Vacuüm 
start
°C

Opwarm-
vermogen
°C / min.

Eindtemp.
°C

Vacuüm 
einde

°C
Houdtijd

min.

450 5 -   50 - 60 715 - 0

 extern aanbrengen van stains

Drogen
°C

Drogen
min.

Vacuüm 
start
°C

Opwarm-
vermogen
°C / min.

Eindtemp.
°C

Vacuüm 
einde

°C
Houdtijd

min.

450 5 - 50 - 60 760 - 0,5

 extern aanbrengen van glazuur van lithiumdisilicaat

Drogen
°C

Drogen
min.

Vacuüm 
start
°C

Opwarm-
vermogen
°C / min.

Eindtemp.
°C

Vacuüm 
einde

°C
Houdtijd

min.

450 5 - 50 - 60 770 - 1,0

Opmerkingen Aangezien de baktemperatuur varieert afhankelijk van het type 
keramiekoven is het raadzaam voor gebruik een test uit te voeren.
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6 Probleemoplossing

Probleem Oorzaak Oplossing

Keramiek 
Stains

Scheur op het  
gekleurde   
oppervlak

Laag is te dik Appliceer een dunne laag

Luchtbellen

Laag is te dik Appliceer een dunne laag

Droogtemperatuur  
is te hoog Stel een geschikte temperatuur in

Droogtijd is te kort Stel de geschikte droogtijd in

Baktemperatuur is  
te hoog Stel de geschikte baktemperatuur in

Temperatuur van 
bakschaal is te hoog

Wacht na een bakfase minimaal  
2-3 minuten met het plaatsen van de 
bakplaat

Contaminatie van het 
applicatieoppervlak

Verwijder het slijpstof met
een zandstraalmachine

Contaminatie van 
Stain Liquid met 
water

Voorkom contaminatie met
water (penselen moeten met Stain 
Liquid worden schoongemaakt)

Stainspasta is niet 
soepel

Meng voor gebruik goed door met 
een spatel

Stainspasta is 
uitgedroogd

Dop niet goed 
afgesloten en 
vloeistof is verdampt

Voeg VINTAGE Art LF Stain Liquid 
toe en meng goed

Keramiek

Keramiek
Scheuren in de 
keramiek

Laag is te dik Breng een dunnere laag en bak

Luchtbellen in de 
keramiek

Te dikke laag 
en insluiting van 
luchtbellen

Breng een dunnere laag aan en bak

Keramiek komt 
omhoog door het 
krimpen

Baktemperatuur is  
te hoog

Als het oppervlak met de stains te 
glanzend is, kies dan een lagere 
temperatuur, zodat het oppervlak niet 
meer glanst (verlaag de temperatuur)

Witte verkleuring 
van de keramiek

Keramiek is 
gecontamineerd 
door Stain Liquid

Stains worden aangebracht na het 
bakken van de keramiek (Stain 
Liquid bestaat uit organische stoffen 
en mag niet worden gemengd met 
keramiekpoeder, aangezien het
moeilijk verdampt)
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