
Vintage art 
Fluorescerende stains voor porselein

gebruikSaanwijzing



Inleiding
VINTAGE Art fl uorescerende stains zĳ n ontworpen om de interne en externe modifi catie mogelĳ k te 

maken in alle bestaande, hoogsmeltende metaal- porseleinsystemen. Bovendien kunnen ze worden 

toegepast bĳ  alle hoogsmeltende porseleinen op basis van zirkonium-/aluminiumoxide, CAD/CAM 

porseleinblokken, perskeramiek en porseleinen kunsttanden. Zelfs de kant-en-klare Glazing Paste  

is hoog- fl uorescent en ondersteunt het natuurlĳ ke kleurbeeld. Elk natuurlĳ k kenmerk kan heel 

eenvoudig worden nagebootst en krĳ gt een vitaal uiterlĳ k, zowel in het laboratorium als in de 

tandheelkundige praktĳ k.
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INHOUD

VINTAGE Art is te gebruiken met verschillende hoogsmeltende tandheelkundige materialen, 
zoals metaalporseleinen, aluminium- en zirkoniumoxide structuren, perskeramiek, CAD/CAM 
porseleinblokken en porseleinen kunsttanden.

OPMERKINGEN OVER HET GEBRUIK

Door de ultrafi jne deeltjesstructuur zĳ n de gebruiksklare stainpasta‘s uitstekend te 
gebruiken en aan te brengen en bieden ze een uitstekende dekking. Het aanbrengen van een 
dunne laag is zeer eenvoudig voor zowel beginners als ervaren keramisten.

Het VINTAGE Art stains concept bestaat uit primaire kleuren (Pink, Blue en Yellow) 
secundaire kleuren (Orange, Green en Violet) en kleurtinten (Shade Stains en Foundation 
Shade Stains). In totaal zĳ n 32 kleuren beschikbaar, waarmee wordt voldaan aan de eisen 
van een brede waaier aan esthetische restauraties. Ingewikkelde kleurmenging is niet nodig, 
wat het aanbrengen eenvoudiger maakt.

VINTAGE Art zĳ n hoog- fl uorescerende stains, die overeenkomen met de fl uorescentie van 
het natuurlĳ ke tandstelsel en de vitaliteit van keramische restauraties verhoogt.

1 Als zich tĳ dens het gebruik van dit product allergische reacties voordoen, zoals huiduitslag  
 of huidontstekingen, stop dan onmiddellĳ k met het gebruik en waarschuw een arts.
2 Voorkom contact met zachte weefsels, huid of ogen. Bĳ  contact met de ogen onmiddellĳ k  
 uitspoelen met veel water en een arts waarschuwen.

1-1 Opmerkingen

1-2 Belangrijke opmerkingen

2-1 Bruikbaar in combinatie met verschillende tandheelkundige keramische materialen

1 Weghouden van open vuur, voorkom verhitting
2 Gebruik van oogbescherming wordt aangeraden bĳ  contourwerk.
3 Gebruik van stofafzuiging of masker wordt aangeraden bĳ  contourwerk.
4 Meng dit product niet met andere stains.
5 VINTAGE Art mag alleen voor het aangewezen doel worden gebruikt.
6 VINTAGE Art mag alleen worden gebruikt door tandheelkundigen.

2-2 Eenvoudig te gebruiken stainpasta‘s

2-3  Breed scala aan kleuren & tinten (32 kleuren)

2-4  Fluorescentie
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 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
 Kleurenkaart
 Gebruiksaanwĳ zing

4-1 Kleuren en indicaties
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 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
 Kleurenkaart
 Gebruiksaanwĳ zing

 VINTAGE Art (32 kleuren, 3g elk)
 VINTAGE Art Stain Liquid 50 ml

Basic Color Set 17 kleuren, 3 g elk

Effect Color Set 16 kleuren, 3 g elk

Kleur Gebruiksvoorbeeld

Indicatie Code Kleurtoon 
aanpassen Cervicaal Kleurstof Incisaal Tandvlees

Navulpasta‘s 
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Het kleurenconcept van het VINTAGE Art-systeem is logisch opgezet, met drie hoofd- 
kleurgroepen. VINTAGE Art zĳ n hoog-fl uorescerende stains, die overeenkomen met de 
fl uorescentie van het natuurlĳ ke tandstelsel en daardoor de vitaliteit van keramische 
restauraties verhoogt. De 
natuurlĳ ke verschĳ ning van 
de constructie blĳ ft zelfs 
bewaard onder kunstlicht.

4-2 Kleurenconcept

onder natuurlĳ k licht onder ultraviolet licht

1. Base Color Stains

Het esthetische kleurenconcept omvat 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 tinten zĳ n alle afzonderlĳ ke kleuren en kleuraanpassingen haalbaar, zodat elk 
tandkenmerk kan worden gereproduceerd.

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

De kleur in de gewenste kleurschakering van afgewerkte geslepen of geperste keramische kronen en 
bruggen kan worden bereikt door eenvoudigweg deze stains op het oppervlak aan te brengen. 
Foundation Shade Stains zĳ n ontworpen met een lagere waarde dan Shade Stains. Deze bieden unieke 
mogelĳ kheden voor drie- dimensionaliteit bĳ  metaalvrĳ e en metaalgebonden keramiek. Dit kan worden 
bereikt door het direct aanbrengen van een dunne laag op de Opaque of op de schoudermassa‘s van 
aluminium- of zirkoniumoxide constructies, waarmee de basis van de restauratie wordt vastgesteld.

Meng de stainpasta‘s voor gebruik goed met een plastic spatel. Als u de viscositeit  
wilt aanpassen, kunt u naar behoefte een kleine hoeveelheid Stain Liquid toevoegen. 
Maak het geslepen en schoongemaakte oppervlak vochtig met een dunne laag Stain 
Liquid, breng de stainpasta‘s puur of gemengd aan en bak het geheel volgens het 
bakschema. De viscositeit van de fl uorescerende Glazing Paste kan ook worden 
aangepast door deze te mengen met Stain Liquid.

Tip

4-3 Gebruiksvoorbeeld

Foundation Stains zĳ n ontworpen met een lagere helderheid dan Shade Stains.Tip

1. Base Color en Hue-Kleurenring

De bovenstaande Hue-Kleurenring laat de 
primaire kleuren zien, zoals roze, geel en blauw. 
De secundaire kleuren bevinden zich tussen de 
primaire kleuren. De achromatische kleuren 
zitten in het midden van de Hue-Kleurenring. 
De tegenover elkaar liggende kleuren van de 
Hue-Kleurenring worden „complementaire 
kleuren“ genoemd en neutraliseren elkaar, wat 
betekent dat een mengsel van gelĳ ke delen 
tegenover elkaar liggende kleuren grĳ s wordt. 
Dit is gebaseerd op subtractieve kleurmenging. 

Achromatische kleuren zoals wit, grĳ s en zwart kunnen gebruikt worden om de helderheid (value) aan 
te passen. Bovendien kunnen Gray en Black de lichtrefl ectie verminderen door deze aan te brengen 
op het oppervlak van Opaque Porcelain of Opaque Liner. Als voldoende wit wordt bĳ gemengd, kan de 
opaciteit worden aangepast.

2. Externe aanpassing van de tandkleur

Door de kleuren in verschillende hoeveelheden te mengen wordt de intensiteit van de hue-kleur 
verhoogd en neemt de waarde af. Hiervoor worden de complementaire kleuren gebruikt. Als 
bĳ voorbeeld de groentoon moet worden verminderd, kan de complementaire kleur van groen, de 
roodachtige kleur, worden gebruikt om de kleurtoon van de tand aan te passen.

Aanpassen van keramische restauraties

Achromatische kleuren

complementaire kleuren

A2 kleurtoon kroon met groentint A2 kleurtoon  na aanpassing

Shade Stains Foundation Shade Stains
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3. Stains worden aangeraden voor aanpassing van de kleurtoon (chroma en hue)

Shade Stains en Foundation Stains worden aangeraden voor de aanpassing van de kleurtoon chroma 
en hue.

Shade Stains (AS, BS, CS, DS, RS)
Shade Stains worden aangeraden voor de aanpassing van de kleurtoon van afgewerkte 
keramische restauraties. Ze dienen te worden aangebracht op het oppervlak van het porselein. 
Ze kunnen ook worden gebruikt op het opaque oppervlak van metaalporselein, om zo de 
basiskleur aan te passen.

Voorbeeld: om een sterkere A-Shade te verkrĳ gen, wordt AS (A-Shade) aangebracht. 

Omdat de kleurtoon D4 een andere schakering heeft, wordt de juiste hoeveelheid  
B-Shade gemengd met D-Shade.

Tip

Maak de kleurtoon D4 door F-DS (Foundation D-Shade) te mengen met de juiste 
hoeveelheid F-BS (Foundation B-Shade).

Tip

Foundation Shade Stains (F-AS, F-BS, F-CS, F-DS, F-RS)
Er kan een zeer levensecht driedimensionaal effect worden bereikt met het intern aanbrengen van 
Color Stains en Shade Stains. Door middel van intern kleuren kan zelfs de waarde worden 
aangepast. Foundation Shade Stains worden aangeraden voor de aanpassing van de kleurtoon 
(chroma en hue) bĳ  schoudermassa‘s van aluminiumoxide of zirkoniumoxide. Foundation Shade 
Stains zĳ n ontworpen met een lagere waarde dan Shade Stains.

Aanpassing van keramische restauraties

A3 kleurtoon voor het aanpassen van 
de keramische coping  

A3 kleurtoon na het aanpassen van 
de keramische coping  

A3 kleurtoon voor het aanpassen 
van de kroon  

A3 kleurtoon na aanpassing 
van de kroon  
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4. Kleuren van de buitenkant

Interproximale, cervicale en occlusale toepassingen (richels, kloven en punten)
Een individueel occlusaal oppervlak kan worden gemaakt door een dunne laag Orange en 
Brown aan te brengen in het midden van het occlusale gebied. Dark Red Brown kan in de fi suur 
worden aangebracht met een heel kleine penseel. De punten kunnen worden uitgelicht met 
White, Orange of Blue. Voor interproximale en cervicale oppervlakken kunnen Shade Stains of 
Khaki worden gebruikt, afhankelĳ k van het klinische geval.

Aanbrengen effecten witte banden en decalcifi caties
U kunt witte of heldere banden of gedecalcifi ceerde gebieden creëren door White of Corn 
Yellow te gebruiken, afzonderlĳ k of gemengd door middel van een penseel of een fi jn instrument. 
Vaak is een 1:1 mengsel nodig.Het is ook mogelĳ k deze effecten intern te kleuren, nadat het 
object de eerste keer is gebakken.

Aanpassing van het occlusale vlak

Aanpassing van het oppervlak en de fi suren 

Witte band Decalcifi catie

en

Aanbrengen effecten op het incisale gebied (aanpassen van doorschĳ nendheid)
De doorschĳ nendheid van het incisale gebied kan worden versterkt en de lichtrefl ectie worden 
aangepast door palatinaal een dunne laag Blue, Grey, Violet of Orange aan te brengen. Met het 
frontaal aanbrengen van stainpasta‘s kan een sterker kleureffect worden bereikt.

Aanpassen van cervicale doorschĳ nendheid

Haarscheur                               Vlekken door nicotine of 
voedsel

Natuurlĳ ke tanden                        Afbeelding van cervicale 
kleurtoon

Aanbrengen van verkleuringen, haarlĳ nen of breuklĳ nen
Sterke vlekken en verkleuringen - zoals bĳ  rokers en theedrinkers - kunnen met een kleine 
penseel worden gereproduceerd met Dark Red Brown, Black Brown of Brown. Voor haarlĳ nen 
wordt Dark Red Brown, Black Brown of Brown aangeraden. De dikte, lengte en positie van de 
lĳ nen kan worden aangepast met een schone penseel, door het teveel aan stains te verwĳ deren. 
Breuklĳ nen kunnen ook worden gemaakt door White te gebruiken, of een mengsel van White  
en Orange in plaats van Brown.

Aanbrengen rode tandvleestinten op het cervicale gebied
Het cervicale gedeelte van natuurlĳ ke tanden heeft een lichte roodtint, doordat de kleur van het 
tandvlees wordt gerefl ecteerd. Het rode kleureffect van tandvlees kan worden nauwkeurig op 
cervicale gebieden worden aangebracht door Pink, Rose Pink, Wine Red, Pink Orange of 
Foundation Stain te gebruiken. Pink, Rose Pink, Wine Red of Pink Orange zĳ n ontworpen als 
tandvleeskleuren waarmee de rode tint van cervicale gebieden kan worden nagebootst.
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Het kleuren van gingiva-porselein
De kleuren White, Pink, Rose Pink of Pink Orange worden speciaal aangeraden voor  
afzonderlĳ ke tandvleestinten bĳ  door implantaten ondersteunde restauraties. Violet, Brown en 
Black worden ook gebruikt om melanineverkleuring of gingivale sulcus na te bootsen.

Het kleuren van kronen van perskeramiek / CAD/CAM
Met de VINTAGE Art stains zĳ n alle benodigde kleuraanpassingen en individualisaties na het 
persen of slĳ pen mogelĳ k.

 Basistinten met stains AS of BS
 Glazuureffecten met Blue White en Gray
 Cervicale effecten met Khaki, Brown, Orange Brown of Dark Red Brown

Karakteriseren van porseleinen kunsttanden
VINTAGE Art kan worden gebruikt om conventionele porseleinen tanden een persoonlĳ ke noot te geven.

Aanpassen van tandvleeskleur

Kronen na het persen  Na het aanpassen van de 
kleurtoon

Na aanpassen contourlĳ nen en kleurtoonporseleinen tanden

Als VINTAGE Art- stains worden gebruikt om porseleinen kunsttanden te individualise-
ren, verschilt het bakschema met dat van keramische kronen.

Tip

1 Stainpasta kan zich ontmengen, dus moet voor gebruik goed geroerd worden.
2 Zorg dat een eventuele spatel of penseel helemaal droog is.
3 De viscositeit van de pasta kan worden aangepast door middel van VINTAGE Art  
 Stain Liquid.
4 Omdat de baktemperatuur afhangt van het soort porseleinoven, is het aan te 
 raden eerst proef te bakken.

Let op

Aanbrengen van een kleureffect op het incisale gebied (aanpassen van 
doorschĳ nendheid)
De doorschĳ nendheid van het incisale gebied kan worden versterkt en de lichtrefl ectie worden 
aangepast door palatinaal een dunne laag Blue, Grey, Violet of Orange aan te brengen. Met het 
frontaal aanbrengen van stainpasta‘s kan een sterker kleureffect worden bereikt.

Aanpassen van 
doorschĳ nendheid

Benadrukte 
mamelonstructuur

Aanpassen van het 
mamelonstructuur

Ontwerpen van mamelons en aanpassen van de doorschĳ nendheid
Bĳ  een duidelĳ ke mamelon, kan Mamelon Pink, Mamelon Ivory of Pink Orange op de structuur 
worden aangebracht om de dominantie te verminderen.

5. Kleuren aan de binnenkant
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BAKSCHEMA PROBLEMEN OPLOSSEN

Voor basis of interne kleuring 

Voor de externe kleuring

Voor karakteriseren van porseleinen tanden

Tip

De baktemperatuur varieert afhankelĳ k van het soort oven, dus het is aangeraden 
eerst proef te bakken.

Let op

 Porseleinstain 

 Porselein 

Als de keramische constructie (aluminiumoxide of zirkoniumoxide) is afgewerkt met 
een roterend instrument op siliconenbasis, wordt het adhesief vermogen van het 
porselein op stains mogelĳ k lager. De volgende hittebehandeling wordt aangeraden 
voordat VINTAGE Art-stains worden aangebracht:

Drogen 
°C

Drogen
min.

Vacuümstart 
°C

Opwarmsnel-
heid °C/min.

Eindtemp. 
°C

Einde vacuüm 
°C

Wacht
min.

600 5-7 – 50-60 830-850 – –

Drogen 
°C

Drogen
min.

Vacuümstart 
°C

Opwarmsnel-
heid °C/min.

Eindtemp. 
°C

Einde vacuüm 
°C

Wacht
min.

600 5-7 – 50-60 850-870 – –

Drogen 
°C

Drogen 
min.

Vacuümstart 
°C

Opwarmsnel-
heid °C/min.

Eindtemp. 
°C

Einde vacuüm 
°C

Wacht
min.

600 5-7 – 50-60 1.000 – 2

Drogen 
°C

Drogen
min.

Vacuümstart 
°C

Opwarmsnel-
heid °C/min.

Eindtemp. 
°C

Einde vacuüm 
°C

Wacht
min.

600 5-7 – 50-60 1.050 – 5

Probleem Oorzaak Oplossing
Porselein barst Laag te dik Dunnere laag aanbrengen en bakken

Luchtbellen in porselein Te dikke laag en luchtbel 
ingesloten

Dunnere laag aanbrengen en bakken

Porselein komt omhoog 
door krimpen

Baktemperatuur te hoog Als het gekleurde oppervlak teveel glanst, kunt u een 
lagere temperatuur kiezen om te zorgen dat het 
gekleurde oppervlak niet gaat glanzen

Porselein wit verkleurd Porselein is vervuild met 
Stain Liquid

Kleurstof wordt aangebracht na het bakken van het 
porselein (Stain Liquid bestaat uit organische 
bestanddelen en mag niet met porseleinpoeder worden 
vermengd, omdat het maar moeilĳ k verdampt)

Probleem Oorzaak Oplossing
Barst in oppervlak stain Laag te dik Dunne laag aanbrengen

Luchtbellen

Laag te dik Dunne laag aanbrengen

Droogtemperatuur te hoog Op juiste temperatuur drogen

Te korte droogtĳ d Drogen gedurende juiste tĳ d

Baktemperatuur te hoog Bakken op juiste temperatuur

Temperatuur bakschaal te 
hoog 

Plaats de bakschaal ten minste 2-3 minuten nadat de 
bakfase is begonnen

Aanbrenggebied vervuild Oppervlak met zandstralen 

Stain Liquid vervuild met 
water

Voorkom vervuiling met water (de penseel moet met 
Stain Liquid worden gereinigd)

Stainpasta is niet glad Voor gebruik goed roeren met spatel

Stain droogt op Deksel was niet goed dicht 
en vloeistof is verdampt

Voeg VINTAGE Art Stain Liquid toe en roer goed
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