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Εισαγωγή
Οι φθορίζουσες χρώσεις πορσελάνης VINTAGE Art είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να µετατρέψουν 

εσωτερικά και εξωτερικά τους χρωµατικούς τόνους σε όλα τα ήδη υπάρχοντα υψηλότηκτα  

συστήµατα πορσελάνης PFM. Επιπρόσθετα, αυτές µπορούν να εφαρµοστούν σε όλες τις 

υψηλότηκτες  πορσελάνες µε σκελετούς από ζιρκόνιο/ αλουµίνα, τις αποκαταστάσεις µε κεραµικό 

σκελετό CAD/CAM, τις πρεσαριστές πορσελάνες και τα τεχνητά πορσελάνινα δόντια. Ακόµα και το 

έτοιµο προς χρήση Glazing Paste είναι υψηλά φθορίζον και επιβεβαιώνει µια φυσική µίµηση του 

χρώµατος. Με έναν πολύ απλό τρόπο η αναπαραγωγή κάθε χαρακτηριστικού ενός φυσικού δοντιού 

µπορεί να προσδώσει µια φυσική όψη τόσο για το εργαστήριο όσο και για το γιατρό.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Οι VINTAGE Art µπορεί να χρησιµοποιηθούν µε µια ποικιλία υψηλότηκτων οδοντικών κεραµικών 
υλικών, όπως είναι το PFM, πυρήνες από αλουµίνα, πυρήνες από ζιρκόνιο, πρεσσαριστά 
κεραµικά, κεραµικούς σκελετούς CAD/CAM καθώς επίσης και τεχνητά πορσελάνινα δόντια.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Λόγω των εξαιρετικά µικροσκοπικών δοµών, η έτοιµη προς χρήση πάστα χρώσης διαθέτει 
άριστες ιδιότητες στον χειρισµό και στην εφαρµογή καθώς επίσης διαθέτει και έξοχα 
χαρακτηριστικά κάλυψης. Η εφαρµογή ενός λεπτού στρώµατος µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
µε ευκολία από τους αρχάριους έως και τους έµπειρους κεραµιστές.

Η γενική ιδέα των χρωστικών VINTAGE Art απαρτίζεται από τα βασικά χρώµατα (Pink, Blue 
και Yellow), τα δευτερεύοντα χρώµατας (Orange, Green και Violet) και τους τόνους απόχρωσης 
(Shade Stains και Foundation Shade Stains). Συνολικά, υπάρχουν διαθέσιµα 32 χρώµατα 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις µιας ποικιλίας αισθητικών αποκαταστάσεων. Επειδή, 
δεν είναι απαραίτητη κάποια περίπλοκη ανάµειξη, η εφαρµογή γίνεται πιο εύκολη.

Οι VINTAGE Art αποτελούν σε υψηλό βαθµό φθορίζουσες χρωστικές οι οποίες είναι 
ταυτόσηµες του φθορισµού της φυσικής οδοντοφυΐας και ενισχύουν την ζωτικότητα των 
κεραµικών αποκαταστάσεων.

1 Εάν εκδηλωθούν αλλεργικές αντιδράσεις όπως λόγου χάρη εξάνθηµα ή δερµατική  
 φλεγµονή ενώ χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν, διακόψτε τη χρήση του αµέσως και 
 αναζητήστε ιατρική συµβουλή.
2 Αποφύγετε την επαφή µε τους µαλακούς ιστούς, το δέρµα ή τα µάτια. Σε περίπτωση  
 επαφής µε τα µάτια, πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.

1-1 Σηµειώσεις

1-2 Σηµαντικές Σηµειώσεις

2-1 Συµβατό µε µια Ποικιλία Οδοντικών Κεραµικών Υλικών 

1 Φυλάσσεται µακριά από φλόγα ή πηγές ανάφλεξης.
2 Για την εργασία διαµόρφωσης του δοντιού συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών. 
3 Για την εργασία διαµόρφωσης του δοντιού συνιστάται η χρήση φίλτρου σκόνης ή µάσκα. 
4 Μην αναµειγνύεται το παρόν προϊόν µε άλλα προϊόντα βελτιωτικά χρώµατος.
5 Οι VINTAGE Art πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για τον σκοπό που είναι προορισµένες. 
6 Οι VINTAGE Art θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο από επαγγελµατίες.

2-2 Έτοιµο προς χρήση υλικό (πάστα)

2-3  Μεγάλη γκάµα Χρωµάτων & Αποχρώσεων (32 χρώµατα)

2-4  Φθορισµός

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 ΕΠΕΞΗΓΗΜ
ΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜ

ΕΙΩ
ΣΕΙΣ  

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



 Glazing Paste, Pink, Yellow, Blue, Orange, 
 Violet, Green, White, Black, Dark Red Brown, 
 Orange Brown, Khaki,
 A-Shade, B-Shade, C-Shade, D-Shade, R-Shade

 VINTAGE Art Stain Liquid 50 ml
 Πίνακας Αποχρώσεων
 Οδηγίες 

4-1 Αποχρώσεις και Ενδείξεις

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
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 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Μ
ΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜ

ΑΤΟ
Σ

 Glazing Paste, Brown, Black Brown, Gray, Blue Gray, 
 Corn Yellow, Rose Pink, Wine Red, Pink Orange, 
 Mamelon Pink, Mamelon Ivory,
 Foundation A-Shade
 Foundation B-Shade
 Foundation C-Shade
 Foundation D-Shade
 Foundation R-Shade

 VINTAGE Art Stain Liquid 50 ml
 Πίνακας Αποχρώσεων
 Οδηγίες 

 VINTAGE Art (32 χρώµατα / 3 g)
 VINTAGE Art Stain Liquid 50 ml

Basic Color Set 17 χρώµατα / 3 g

Effect Color Set 16 χρώµατα / 3 g

Απόχρωση Παράδειγµα Εφαρµογής

Ένδειξη Κωδικός 
Προσαρµογή 
Απόχρωσης 
Χρώµατος

Εφαρµογή 
στην Αυχενική 

Περιοχή
Χρώση

Εφαρµογή 
στην Κοπτική 

Περιοχή

Εφαρµογή 
στα Ούλα

Συµπληρωµατικές Πάστες 
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Η γενική ιδέα του χρωµατικού συστήµατος VINTAGE Art είναι δοµηµένη λογικά σε τρείς 
κύριες χρωµατικές οµάδες. Οι VINTAGE Art είναι σε υψηλό βαθµό φθορίζουσες χρωστικές 
οι οποίες είναι ταυτόσηµες του φθορισµού της φυσικής οδοντοφυΐας και ενισχύουν την 
ζωτικότητα των κεραµικών 
αποκαταστάσεων. Η φυσική 
όψη της απόχρωσης 
διατηρείται ακόµα και κάτω 
από συνθήκες τεχνητού 
φωτός.

4-2 Η Γενική Ιδέα του Χρώµατος

κάτω από φυσικό φως κάτω από το φως 
υπεριωδών ακτινών

1. Base Color Stains

Η αισθητική έννοια του χρώµατος περιλαµβάνει τα βασικά, τα δευτερεύοντα χρώµατα και τα ουδέτερα.

Βασικά χρώµατα (P, Y, Bl) ∆ευτερεύοντα χρώµατα (O, Gr, V) Άχρωµα (W, G, B)

2. Color Stains

Βασισµένες σε αυτές τις χρωστικές, όλα τα µεµονωµένα χρώµατα καθώς και οι προσαρµογές του 
χρώµατος µπορούν να επιτευχθούν προκειµένου για την αναπαραγωγή κάθε µεµονωµένου 
χαρακτηριστικού ενός δοντιού.

3. Shade Stains (AS, BS, CS, DS, RS, F-AS, F-BS, F-CS, F-DS, F-RS)

Ο χρωµατισµός της επιθυµητής οµάδας των χρώσεων σε ολοκληρωµένης οδόντωσης ή σε πρεσαριστές 
κεραµικές κορώνες και γέφυρες, µπορεί να αποκτηθεί µόνο µε µια εφαρµογή στην επιφάνεια, µε 
αυτές τις χρώσεις. Οι Foundation Shade Stains είναι σχεδιασµένες σε χαµηλότερη αξία σε σχέση 
µε τις Shade Stains. Αυτές οι  αποχρώσεις προσφέρουν µοναδικές δυνατότητες απόκτησης τρισδιάστατης 
αίσθησης σε εργασίες µε πορσελάνη δίχως µέταλλο αλλά και µε µέταλλο. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί 
µέσω µιας άµεσης εφαρµογής ενός λεπτού στρώµατος σε ένα πλαίσιο είτε αδιαφανή ή από αλουµίνα 
ή από ζιρκόνιο, για τη δηµιουργία της βασικής απόχρωσης της αποκατάστασης.

Ανακατέψτε τον Πολτό Χρώσης καλά µε µια πλαστική σπάτουλα πριν την χρήση. 
Εάν είναι παχύρευστος , προσθέστε µια µικρή ποσότητα Stain Liquid κατά προσωπική 
προτίµηση. Υγραίνετε την τροχισµένη και καθαρισµένη επιφάνεια µε ένα λεπτό 
στρώµα Stain Liquid, εφαρµόστε τον Πολτό Χρώσης καθαρό ή ανακατεµένο και ψήστε 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα όπτησης. Η ρευστότητα της φθορίζουσας Glazing Paste 
µπορεί να τροποποιηθεί µε την ανάµειξη Stain Liquid.

Συµβουλή

4-3 Παράδειγµα Εφαρµογής

Οι Foundation Stains είναι σχεδιασµένες να διαθέτουν λιγότερη στιλπνότητα σε 
σχέση µε τις Shade Stains.

Συµβουλή

1. Χρωµατικός Κύκλος Base Color και Hue (χροιά)

Ο παραπάνω hue χρωµατικός κύκλος εµφανίζει 
τα πρωτεύοντα χρώµατα όπως είναι το Ρink, 
το Yellow και το Blue. Μεταξύ των πρωτευόντων 
χρωµάτων επισηµαίνονται τα δευτερεύοντα 
χρώµατα Στο κέντρο του hue χρωµατικού κύκλου 
υπάρχουν τα ουδέτερα χρώµατα. Τα αντίθετα 
χρώµατα του hue χρωµατικού κύκλου ονοµάζονται 
‘συµπληρωµατικά χρώµατα’ και τα οποία 
αλληλοεξουδετερώνονται, που αυτό σηµαίνει 
ότι όταν αναµειγνύονται σε ίσες ποσότητες τα 
αντίθετα χρώµατα γίνονται γκρι. Αυτό βασίζεται 
στην αφαιρετική θεωρία της ανάµειξης των 
χρωµάτων. 

Τα ουδέτερα χρώµατα όπως είναι το White, το Gray και το Black µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
την προσαρµογή της φωτεινότητας (value). Επιπρόσθετα, το Gray και το Black µπορούν να 
µειώσουν την ανάκλαση του φωτός µε την εφαρµογή των Opaque Porcelain ή Opaque Liner. Εάν 
τελεστεί ικανοποιητική ανάµειξη του White, τότε είναι εφικτή η προσαρµογή της αδιαφάνειας.

2. Εξωτερικές Προσαρµογές των Αποχρώσεων

Αναµειγνύοντας τα χρώµατα σε διαφορετικές ποσότητες, η ένταση του hue χρώµατος αυξάνει την 
αξία που µειώνεται. Με την αξιοποίηση των συµπληρωµατικών χρωµάτων, για παράδειγµα, εάν ο 
τόνος του Πράσινου θα έπρεπε να µειωθεί, το κοκκινωπό χρώµα όπως το συµπληρωµατικό χρώµα 
του Πράσινου µπορεί να εφαρµοστεί προκειµένου να γίνει η χρωµατική προσαρµογή της απόχρωσης 
του δοντιού.

Προσαρµογή των κεραµικών αποκαταστάσεων 

Άχρωµα

συµπληρωµατικά χρώµατα

A2 οδηγός 
απόχρωσης

στεφάνη σε 
πράσινο τόνο

A2 οδηγός 
απόχρωσης  

µετά την 
προσαρµογή

Shade Stains Foundation Shade Stains
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3. Οι χρώσεις συνιστώνται για την προσαρµογή των αποχρώσεων (chroma και hue)

Οι Shade Stains και Foundation Stains συνιστώνται για την προσαρµογή των αποχρώσεων chroma 
(χρώµα) και hue (χροιά).

Shade Stains (AS, BS, CS, DS, RS)
Οι Shade Stains συνιστώνται για την προσαρµογή των αποχρώσεων των ολοκληρωµένων 
κεραµικών αποκαταστάσεων. Θα πρέπει να εφαρµόζονται στην επιφάνεια της πορσελάνης 
προκειµένου να προσαρµόσουν τις αποχρώσεις chroma και hue. Μπορούν ωστόσο να 
χρησιµοποιηθούν σε αδιαφανείς επιφάνειες µεταλλοπορσελάνης για την προσαρµογή του 
βασικού χρώµατος.

Παράδειγµα: Προκειµένου να γίνει µια πιο έντονη (A-Shade), εφαρµόζεται η AS (A-Shade). 

Εφόσον, η χρώση D4 διαθέτει µια διαφορετική απόχρωση, θα πρέπει να ανακατευθεί 
µια κατάλληλη ποσότητα B-Shade µε την D-Shade.

Συµβουλή

Προκειµένου να δηµιουργήσουµε την απόχρωση D4, ανακατεύουµε την F-DS 
(Foundation D-Shade)  µε µια κατάλληλη ποσότητα F-BS (Foundation B-Shade).

Συµβουλή

Foundation Shade Stains (F-AS, F-BS, F-CS, F-DS, F-RS)
Με την εσωτερική εφαρµογή των Color Stains και  Shade Stains µπορεί να δηµιουργηθεί ένα 
εξαιρετικά αληθινό τριπλής διάστασης αποτέλεσµα. Ακόµα και η φωτεινότητα µπορεί να 
προσαρµοστεί µε την εσωτερική χρώση. Το Foundation Shade Stains συστήνεται για την 
προσαρµογή της απόχρωσης (chroma και hue) των πυρήνων από αλουµίνα ή ζιρκόνιο. Οι 
Foundation Shade Stains είναι σχεδιασµένες µε χαµηλότερη τιµή σε σχέση µε τις Shade Stains.

Προσαρµογή των κεραµικών αποκαταστάσεων

A3 οδηγός 
απόχρωσης  

πριν την προσαρµογή του 
κεραµικού αντίγραφου   

A3 οδηγός 
απόχρωσης  

µετά την προσαρµογή 
του κεραµικού 
αντίγραφου

A3 Οδηγός 
απόχρωσης 

πριν την προσαρµογή 
της στεφάνης  

A3 Οδηγός 
απόχρωσης 

µετά την προσαρµογή 
της στεφάνης  
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4. Εξωτερικό µακιγιάζ

Εφαρµογές  µεταξύ επιφανειών, αυχενικές και µασητικές εφαρµογές (Ακρολοφίες, 
αύλακες και οδοντικά φύµατα)
Για τη δηµιουργία µιας µεµονωµένης µασητικής επιφάνειας, µπορούν να εφαρµοστούν 
ελαφρώς στο κέντρο της µασητικής περιοχής τα Orange και Brown. Το Dark Red Brown µπορεί 
να τοποθετηθεί στην αύλακα χρησιµοποιώντας ένα πολύ µικρό βουρτσάκι. Οι οδοντικές 
αποφύσεις µπορούν να τονιστούν  µε White, Orange ή Blue. Για διεπιφανειακές και αυχενικές 
περιοχές, µπορεί να επιλεγεί Shade Stains ή Khaki ανάλογα µε την κλινική περίπτωση.

Εφαρµογή τόνων λευκών ζωνών και απασβεστώσεων
Για τη δηµιουργία λευκών ή λαµπερών ζωνών, ή περιοχών απασβέστωσης, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν White ή Corn Yellow ξεχωριστά ή ανάµικτα µε ένα βουρτσάκι ή ένα λεπτό 
όργανο. Συχνά απαιτείται µείγµα µε αναλογία 1:1. Είναι επίσης δυνατόν να γίνει χρωµατισµός 
των  εφέ εσωτερικά µετά την πρώτη επεξεργασία του σώµατος.

Προσαρµογή του µασητικού κέντρου

Προσαρµογή ουλών και αυλάκων 

Λευκή ζώνη Απασβεστίωση 

και

Εφαρµογή τόνων στην κοπτική περιοχή (Προσαρµογή της ηµιδιαφάνειας)
Για να ενισχυθεί η ηµιδιαφάνεια της κοπτικής περιοχής και για την προσαρµογή της ανάκλασης 
του φωτός, µπορούν να εφαρµοστούν λεπτά στρώµατα Blue, Gray, Violet ή Orange υπερώια. 
Η προστοµιακή εφαρµογή των  Πολτών Χρώσης δηµιουργεί έναν εντονότερο χρωµατισµό.

Προσαρµογή της αυχενικής ηµιδιαφάνειας

Λεπτότατη γραµµή 
ρωγµής                     

Χρώση από νικοτίνη 
ή τρόφιµα

Φυσικά δόντια                   
     

Εικόνα των αυχενικών 
αποχρώσεων

Εφαρµογή χρωστικών, λεπτότατες γραµµές και γραµµές ρωγµών
Το έντονο λέκιασµα και ο αποχρωµατισµός – όπως εµφανίζεται στους καπνιστές και σε όσους 
πίνουν τσάι είναι δυνατό να αναπαραχθεί µε ακρίβεια µε το Dark Red Brown, Black Brown ή Brown 
µε µια µικρή βούρτσα. Για να δηµιουργήσετε λεπτότατες γραµµές, προτείνουµε το Dark Red 
Brown, Black Brown ή Brown. Το πάχος, το µήκος ή η θέση των γραµµών προσαρµόζεται µε µια 
καθαρή βούρτσα εξαλείφοντας την υπερβολική χρήση των υλικών  χρώσης. Οι γραµµές ρωγµών 
µπορούν επίσης να δηµιουργηθούν χρησιµοποιώντας το White ή ένα µίγµα από White και 
Orange  αντί για Brown.

Εφαρµογή απόχρωσης τύπου κοκκινωπών ούλων στην αυχενική περιοχή
Η απόχρωση της αυχενικής περιοχής των υγειών ούλων είναι ελαφρώς κοκκινωπή λόγω του 
ανακλούµενου χρώµατος των ούλων. Η άψογη προσαρµογή του κοκκινωπού αποτελέσµατος 
των ούλων µπορεί να επιτευχθεί µε τη βοήθεια των Pink, Rose Pink, Wine Red, Pink Orange ή 
Foundation Stain. Τα Pink, Rose Pink, Wine Red ή Pink Orange είναι σχεδιασµένα χρώµατα 
ούλων, τα οποία χρησιµοποιούνται για να τονίσουν την κοκκινωπή εµφάνιση της αυχενικής 
περιοχής.
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Μακιγιάζ  Πορσελάνης Ούλων
Προτείνουµε τα χρώµατα  White, Pink, Rose Pink ή Pink Orange ιδίως για αποκαταστάσεις που 
υποστηρίζονται από εµφυτεύµατα, για τη δηµιουργία ξεχωριστών χρωµάτων ούλων. Τα Violet, 
Brown και Black χρησιµοποιούνται επίσης για τη δηµιουργία αποχρωµατισµού µελανίνης ή 
ουλικής αυλάκωσης.

Μακιγιάζ των αποκαταστάσεων από πρεσαριστό κεραµικό και CAD / CAM
Οι απαιτούµενες χρωµατικές προσαρµογή και φυσικές εξατοµικεύσεις µετά το πρεσάρισµα ή 
το φρεζάρισµα  µπορούν αν επιτευχθούν µε χρωστικές VINTAGE Art.

 Βασικές αποχρώσεις µε χρωστικές AS ή BS
 Τελείωµα σµάλτου µε Blue White και Gray
 Αυχενικό αποτέλεσµα µε Khaki, Brown, Orange Brown ή Dark Red Brown

Χαρακτηρισµός των τεχνητών πορσελάνινων δοντιών
Η VINTAGE Art µπορεί να χρησιµοποιηθεί για  την εξατοµίκευση των συµβατικών πορσελάνινων δοντιών.

Προσαρµογή χρώµατος των ούλων 

Πυρήνες κατόπιν πρεσαρίσµατος  Μετέπειτα προσαρµογή 
χρώµατος

Μετά τη δηµιουργία περιγράµµατος και την προσαρµογή 
των αποχρώσεων 

Πορσελάνινα δόντια

Κατά τη χρήση χρωστικών VINTAGE Art για την εξατοµίκευση τεχνιτών πορσελάνινων 
δοντιών το πρόγραµµα όπτησης θα πρέπει να είναι διαφέρει σε σύγκριση µε τη 
συνήθη όπτηση των κεραµικών µυλών.

Συµβουλή 

1 Ο Πολτός Χρώσης ενδέχεται να διαχωριστεί κατά την αποθήκευση, για αυτό  
 αναµείξτε καλά πριν από τη χρήση.
2 Κατά τη χρήση σπάτουλας ή πινέλου το νερό θα πρέπει να εξαλειφθεί πλήρως. 
3 Για τη ρύθµιση του ιξώδους της πάστας, χρησιµοποιείστε το VINTAGE Art 
 Stain Liquid.
4 Η θερµοκρασία όπτησης ποικίλει ανάλογα µε το είδος του φούρνου πορσελάνης, 
 για αυτό συνιστούµε την πραγµατοποίηση δοκιµαστικής όπτησης.

Σηµείωση

Εφαρµογή µακιγιάζ στην κοπτική περιοχή  (προσαρµογή ηµιδιαφάνειας)
Για να εντείνουµε την ηµιδιαφάνεια της κοπτικής περιοχής  και να προσαρµόσουµε την 
αντανάκλαση το φωτώς, µπορούµε να εφαρµόσουµε ελαφρώς το Blue, Gray, Violet ή Orange 
στο υπερώιο τµήµα. Η προστοµιακή εφαρµογή των Πολτών Χρώσης δηµιουργεί ισχυρότερο 
χρωµατισµό

Προσαρµογή ηµιδιαφάνειας

Τονισµένος λοβιαίος 
σχηµατισµός

Προσαρµογή λοβιαίων 
σχηµατισµών 

Σχεδιασµός λοβιαίων σχηµατισµών και προσαρµογή ηµιδιαφάνειας
Αν οι λοβιαίοι σχηµατισµοί εκφραστούν µε σαφήνεια, µπορείτε να εφαρµόσετε το Mamelon 
Pink, Mamelon Ivory ή Pink Orange πάνω στο λοβιαίο σχηµατισµό προκειµένου να ελαττώσετε 
την επικράτηση.

5. Εσωτερικό Μακιγιάζ
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Για εσωτερική χρήση  

Για εξωτερική χρήση

Για το χαρακτηρισµό πορσελάνινων δοντιών 

Συµβουλή 

Η θερµοκρασία όπτησης ποικίλει ανάλογα µε το είδος του φούρνου πορσελάνης, για 
αυτό συνιστούµε την πραγµατοποίηση δοκιµαστικής όπτησης.

Σηµείωση

 στο µακιγιάζ 

 Στην  Πορσελάνη Αν το φινίρισµα των πυρήνων από αλουµίνα ή ζιρκόνιο έχει γίνει µε στιλβωτικά 
σιλικόνης, ο δεσµός  µε τις πορσελάνες και τις χρωστικές µπορεί να είναι 
χαµηλότερη. Συνιστάται η ακόλουθη θερµική διεργασία πριν από την εφαρµογή των 
χρωστικών VINTAGE Art:

Στέγνωµα 
°C

Στέγνωµα
min.

Έναρξη Κενού 
°C

Αρχ. Θερµ. 
°C/min.

Τελική Θερµ. 
°C

Τέλος Κενού 
°C

Αναµονή 
min.

600 5-7 – 50-60 830-850 – –

Στέγνωµα 
°C

Στέγνωµα
min.

Έναρξη Κενού 
°C

Αρχ. Θερµ. 
°C/min.

Τελική Θερµ. 
°C

Τέλος Κενού 
°C

Αναµονή
min.

600 5-7 – 50-60 850-870 – –

Στέγνωµα 
°C

Στέγνωµα 
min.

Έναρξη Κενού 
°C

Αρχ. Θερµ. 
°C/min.

Τελική Θερµ. 
°C

Τέλος Κενού 
°C

Αναµονή
min.

600 5-7 – 50-60 1000 – 2

Στέγνωµα 
°C

Στέγνωµα
min.

Vacuümstart 
°C

Αρχ. Θερµ. 
°C/min.

Τελική Θερµ. 
°C

Τέλος Κενού 
°C

Αναµονή
min.

600 5-7 – 50-60 1050 – 5

Πρόβληµα Αιτία Λύση
Ρωγµή στην πορσελάνη Το στρώµα είναι πολύ παχύ Εφαρµόστε λεπτό στρώµα και ψήστε

Φυσαλίδες στην 
πορσελάνη 

Το στρώµα είναι πολύ παχύ 
και περιλαµβάνει φυσαλίδες

Εφαρµόστε λεπτό στρώµα και ψήστε

Ανύψωση πορσελάνης 
λόγω συρρίκνωσης

Η θερµοκρασία όπτησης 
είναι πολύ υψηλή

Αν η επιφάνεια της χρωστικής είναι πολύ γυαλιστερή, 
επιλέξτε χαµηλότερη θερµοκρασία, έτσι ώστε να φύγει 
η γυαλάδα της επιφάνεια της χρωστικής

Λευκός αποχρωµατισµός 
της πορσελάνης

Η πορσελάνη µολύνθηκε 
µε Υγρό Χρωστικής

Η χρωστική εφαρµόζεται µετά την όπτηση της 
πορσελάνης (το Υγρό Χρωστικής αποτελείται από 
οργανικά στοιχεία και δε θα πρέπει να αναµιχθεί µε 
σκόνη πορσελάνης, καθότι είναι δύσκολο να εξατµιστεί)

Πρόβληµα Αιτία Λύση
Ρωγµή πάνω στην 
επιφάνεια χρωµατισµού

Το στρώµα είναι πολύ παχύ Εφαρµόστε λεπτό στρώµα

Φυσαλίδες

Το στρώµα είναι πολύ παχύ Εφαρµόστε λεπτό στρώµα

Η θερµοκρασία στεγνώµατος 
είναι πολύ υψηλή

Στεγνώστε µε την κατάλληλη θερµοκρασία

Ο χρόνος στεγνώµατος 
δεν επαρκεί  

Στεγνώστε για τον κατάλληλο χρόνο

Η θερµοκρασία όπτησης 
είναι πολύ υψηλή 

Ψήστε στην κατάλληλη θερµοκρασία

Η θερµοκρασία του δίσκου 
όπτησης είναι πολύ υψηλή 

Τοποθετήστε το δίσκο όπτησης τουλάχιστον 2-3 λεπτά 
µετά την έναρξη της φάσης όπτησης

Μόλυνση επιφάνειας 
εφαρµογής

Καθαρίστε την σκόνη στο µηχάνηµα αµµοβολής

Μόλυνση του Υγρού 
µακιγιάζ µε νερό

Αποφύγετε τη µόλυνση µε το νερό (για τον καθαρισµό της 
βούρτσας είναι απαραίτητη η χρήση Υγρού Χρωστικής)

Η Πάστα Χρωστικής δεν 
είναι σε λεία κατάσταση

Αναµίξτε καλά µε σπάτουλα πριν την χρήση

Στέγνωµα χρωστικής Το καπάκι δεν είχε κλείσει 
σφιχτά και το υγρό 
εξατµίστηκε

Προσθέστε VINTAGE Art Stain Liquid και ανακατέψτε 
καλά
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