
Vintage art 
Fluorescerande porslinsfärger för tilläggs infärgning

BruksanVisning



Inledning



AnvändnIng

vInTAgE Art är starkt fluorescerande färger för tillägs infärgning som matchar fluorescensen 
hos naturliga tänder och förstärker det naturliga utseendet hos det keramiska ramverket.

1-1 Att observera

1-2 viktigt 

2-1 Kompatibel med diverse keramiska tandmaterial

2-2 Lättanvända pastafärger

2-3  Stort urval av färger och nyanser (32 färger)

2-4  Fluorescens

EgEnSKApEr 

 AnvändnIng
  

 Eg
EnSKApEr



 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
 nyansfärgschema
 Instruktioner

SYSTEmKOmpOnEnTEr 

 SYSTEm
KO

m
pO

nEnTEr

 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
 nyansfärgschema
 Instruktioner

 vInTAgE Art (32 färger / 3 g vardera)
 vInTAgE Art Stain Liquid 50 ml

Basic Color Set (Kit de base)  17 färger / 3 g vardera

Effect Color Set (Kit Effet)  16 färger / 3 g vardera

refiller 



4-1 Färger och indikationer

BruKSAnvISnIng

 BruKSAnvISnIng

Färg 

Indikation Kod nyansju-
stering Cervikal Färg Incisal Tandkött



 BruKSAnvISnIng

4-2 Färgkoncept 

under naturligt ljus under ultraviolett ljus

1. Base Color Stains

det estetiska färgkonceptet innefattar primärfärger, sekundärfärger och akromatiska färger.

primärfärger (p, Y, Bl) Sekundärfärger (O, gr, v) Akromatiska färger (W, g, B)

2. Color Stains

3. Shade Stains (AS, BS, CS, dS, rS, F-AS, F-BS, F-CS, F-dS, F-rS)

Foundation Stains har lägre klarhet än Shade Stains.Tips   

Shade Stains Foundation Shade Stains



 BruKSAnvISnIng

Tips

4-3 Exempel för användning

1. Base Color och Hue färgcirkel

2. Extern justering av nyanser

Justering av keramiska restaurationer

Akromatisa färger

Komplementfärger

A2 nyansguide   gröntonad krona A2 nyansguide  efter justering



 BruKSAnvISnIng

3. Stains rekommenderas för nyansjusteringen (chroma och hue)

Shade Stains och Foundation Stains rekommenderas för nyansjustering av chroma och hue.

Shade Stains (AS, BS, CS, dS, rS)

Exempel : För att göra en starkare A-Shade appliceras AS (A-Shade)

Eftersom nyansen d4 har en annat ton (hue) skall lämplig mängd B-Shade blandas 
med d-Shade.

Tips

A3 nyansguide före justering 
av kronan  

A3 nyansguide efter justering 
av kronan  



 BruKSAnvISnIng

Tips

Foundation Shade Stains (F-AS, F-BS, F-CS, F-dS, F-rS)

Justering av keramiska restaurationer

A3 nyansguide före justering av keramisk 
kröning

A3 nyansguide efter justering av 
keramisk kröning



 BruKSAnvISnIng

4. Yttre färgning 

Interproximala, cervikala och ocklusala applikationer 
(skarpa kanter, sprickor och spetsar)

nyansapplicering av vita linjer och avkalkningar

Justering av ocklusal mitt

Justering av gropar och sprickor

vit linje Avkalkning

och



 BruKSAnvISnIng

Justering av cervikal genomskinlighet

Tunn sprIcka Fläckar av nikotin 
eller mat

naturliga tänder                        Bild av cervikalnyans

Applicering av fläckar, tunna linjer och spricklinjer
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Färgning av gingiva-porslin 

Färgning av pressade keramiska / CAd / CAm-kronor 

Justering av tandköttsfärg

Kronor efter pressning  Efter nyansjustering

Efter infärgning och nyansjusteringporslinstand

när vInTAgE Art färger används för att individualisera artificiella porslinständer ska ett 
annat brännings schema användas än det som används för normal bränning av 
keramiska kronor.

Tips



 BruKSAnvISnIng

Obs

För att intensifiera genom genomskinligheten i den incisala ytan och justera ljusreflektionen kan 
Blue, gray, violet eller Orange appliceras tunt palatinalt. Frontal applicering av pastafärger ger 
en starkare färg.

Justering av genomskinlighet 

Betonad mamelonstrukturJustering av mamelonstruktur

Skapa mamelonformer och justera genomskinlighet 

5. Inre färgning 



 SCHEm
A Fö

r BrännIng
 

SCHEmA För BrännIng 

För användning av grundning eller inre porslinsfärgning

För användning av yttre färgning 

Tips

Obs

Om den keramiska ramen (aluminium eller zirconium) har ytbehandlats med silikonpo-
lermedel kan vätbarheten bli lägre med porslin och färger. Följande värmebehandling 
rekommenderas innan vInTAgE Art-färger appliceras:

Torkning 
°C

Torkning 
min.

vakuumstart 
°C

Ing. temp 
°C/min.

Sluttemp 
°C

vakuumslut 
°C

vänta
min.

600 5-7 – 50-60 830-850 – –

Torkning 
°C

Torkning 
min.

vakuumstart 
°C

Ing. temp 
°C/min.

Sluttemp 
°C

vakuumslut 
°C

vänta
min.

600 5-7 – 50-60 850-870 – –

Torkning 
°C

Torkning 
min.

vakuumstart 
°C

Ing. temp 
°C/min.

Sluttemp 
°C

vakuumslut 
°C

vänta
min.

600 5-7 – 50-60 1.000 – 2

Torkning 
°C

Torkning 
min.

vakuumstart 
°C

Ing. temp 
°C/min.

Sluttemp 
°C

vakuumslut 
°C

vänta
min.

600 5-7 – 50-60 1.050 – 5
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 porslinsfärger 

 porslin 
problem Orsak Lösning

problem Orsak Lösning
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