
Firing Schedule for VINTAGE             Porcelain System

Firing of powder opaque I 650 3 full 60 950 950 1

Firing of powder opaque II 650 3 full 60 940 940 1

Firing of paste opaque I 450 6 full 60 950 950 1

Firing of paste opaque II 450 6 full 60 940 940 1

Firing Margin I 650 5 full 60 940 940 0

Firing Margin II 650 5 full 60 930 935 0

Firing of body, 650 5 full 60 910 910 0
opaque dentin, incisal
and translucent, effect
1. firing

Firing of body, 650 5 full 60 905 905 0
opaque dentin, incisal
and translucent, effect
2. firing

Self-glazing 650 3-5 0 60 0 900 0,5

Firing of correction 650 3-5 full 60 870 870 0
(Add-On Porcelain)

CPM/CPM fine 650 5-7 0 60 0 870 0,5

Pre- Drying Vacuum Incr. tem- Vacuum Final Holding
heating (min) perature final tem- tem- time

(°C) (°C/min) perature perature (min)

The above-mentioned is to be understood as a recommended guideline.

Verarbeitungsanleitung
Instructions for Use
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Instruciones de uso
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Gebruiksaanwijzing
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VINTAGE

Vintage Halo Margin Porcelain

De VINTAGE HALO Margin Porcelain set vormt een uitbreiding op de basisuitrusting
van het VINTAGE HALO keramieksysteem en is bedoeld om ter plaatse van het 
cervicale gedeelte bij metaal-keramische restauraties perfecte esthetische resultaten
te bereiken.

Bij schouderpreparaties worden bij een conventioneel ontworpen structuur ter hoog-
te van de tandvleesrand vaak donkere randen zichtbaar die te wijten zijn aan de scha-
duw die het metaal aan de wortel (preparatie) afgeeft. Ook al is de metaalstructuur
slechts licht gereduceerd, met de VINTAGE HALO schoudermassa’s dringt het licht
beter in de tand door.

Een individuele kleurring maakt het gemakkelijker de gewenste kleur van de 
schoudermassa uit te kiezen. Alle negentien VINTAGE HALO schakeringen (gebaseerd
op de VITA* kleurring) zijn verkrijgbaar. De speciale separatievloeistof zorgt ervoor 
dat de keramische schouders na het opbouwen gemakkelijk van de gipsstomp
loskomen.

De geringe krimp en de uitstekende randstabiliteit van het VINTAGE HALO schou-
derporselein garanderen een exacte pasvorm, die indien noodzakelijk zelfs na de
glansbrand bijgewerkt kan worden met één van de twee correctiemassa’s.

* VITA is een geregistreerd handelsmerk
1



Toepassing

Preparatie van de tand
Voor de opbouw van een metaalvrije schouder wordt er een schouder geprepareerd
van 95°-110° waarin plaats is voor minstens 0,5 - 0,7 mm keramiek.

Metaalstructuur
Kroon- en brugwerkkappen mogen geen scherpe randen of inkervingen aan de 
onderkant vertonen. Het metalen kapje moet tot aan de schouder naar beneden lopen.
De aanbevolen dikte ligt rond de 0,3 mm voor edelmetaallegeringen en rond de 
0,2 mm voor onedele legeringen. Om de stabiliteit van de keramiekschouder te 
waarborgen mag de rand van het kapje naar de schouder toe niet in omvang 
afnemen (zie de diagrammen 1-4).

goed goed fout fout

Oppervlaktebewerking van de metaalstructuur
Verzeker u ervan, alvorens het keramiek op de structuur op te bakken, dat de 
structuur geen holtes en gaatjes meer vertoont en dat alle zijden geslepen zijn zodat
het oppervlak honderd procent schoon is. Na de voorbereiding met kruisvertande
hardmetaalfrezen, volgt de laatste slijpbeurt met keramisch gebonden slijpdeeltjes,
bijvoorbeeld met Shofu Laboslijpstenen die, al naar gelang de legering, een witte, roze
of koraalkleurige codering hebben. Stoomreinig de structuur daarna en zandstraal en
oxideer het volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de legering. In de meeste
gevallen volstaat het, het oppervlak na de oxidebrand eenmaal te zandstralen met
aluminiumoxide om een optimale keramiekbinding te bewerkstelligen.

Paste Opaque/ Poeder Opaque
In de VINTAGE HALO gebruiksaanwijzing van de Paste Opaque en Poeder Opaque
staat beschreven hoe deze middelen gebruikt moeten worden.

Separatievloeistof
De VINTAGE HALO Margin Porcelain set bevat een speciale separatievloeistof 
waardoor de kroon makkelijk loskomt van de gipsstomp. Breng voor het opbouwen
van de randmassa’s met een penseel 2 tot 3 lagen separatievloeistof aan op het 
schoudergebied van de stomp en laat de opgebrachte lagen 30-60 seconden 
drogen. De vluchtige bestanddelen van de separatievloeistof verdampen snel en laten
een beschermend laagje op het oppervlak achter. Sluit de fles onmiddellijk na gebruik.
De separatievloeistof moet iedere keer na het bakken en voor het opbouwen van de
randmassa’s opnieuw aangebracht worden.
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Aanbrengen van de eerste laag keramische schoudermassa
Meng de gewenste hoeveelheid keramische schoudermassa met gedestilleerd water
tot de substantie romig is. Haal het kapje na het bakken van de opaquemassa van de
stomp en breng de schoudermassa aan op het cervicale vlak (afbeelding 1). Verdicht
het materiaal door lichte vibratie en door de vloeistof af te zuigen (bij voorkeur met
een Ceramosonic Condenser). Zet de kroon precies op de gipsstomp terug 
(afbeelding 2).

Nu wordt de vochtige keramiek met een instru-
ment naar de uiterste rand van de schouder
geschoven.

Controleer of het kapje van de gipsstomp 
afgehaald kan worden.

Zet het kapje weer terug (afbeelding 4), strijk het oppervlak glad met een droge
penseel (afbeelding 5) en verwijder het teveel aan keramiek (afbeelding 6).
Verwijder het kapje voorzichtig en controleer of er geen keramiekdeeltjes aan de 
binnenkant van het kapje zijn achtergebleven. Bak het keramiek vervolgens zoals
beschreven staat in het bakschema.

Opbouwen van de tweede laag keramische schoudermassa

Om krimp van het bakken te compenseren is
het vaak nodig nogmaals te bakken. 

(afbeelding 7).
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Controleer eerst of het kapje precies op de
gipsstomp past. Til het kapje dan op en breng
de separatievloeistof aan op de gipsstomp.
Breng op de rand van het kapje een klein 
beetje keramiek aan (afbeelding 8).

Om het aanbrengen van de keramiek te vereenvoudigen, lengt u de in de set 
meegeleverde CPM-vloeistof aan met gedestilleerd water in een verhouding van 1:1
en vermengt u de keramische schoudermassa hiermee tot de substantie romig is.

Nadat de keramiek verdicht is en het teveel aan
vloeistof opgezogen is, plaatst u het kapje met
licht draaiende bewegingen op de stomp terug
(afbeelding 9).

Het kapje zal nogmaals van de stomp 
afgehaald moeten worden om de rest van de
keramiek aan te brengen (afbeelding 10).

Zet het kapje op de gipsstomp terug om het oppervlak te effenen en het teveel aan
keramiek te verwijderen (afbeelding 11). Haal het kapje er weer van af om de 
keramiek te bakken en controleer ondertussen of er geen keramiek in het kapje is 
achtergebleven (afbeelding 12).
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Aangezien de VINTAGE HALO keramische
schoudermassa’s slechts minimaal krimpen,
kan er over het algemeen zelfs na twee keer
bakken een zeer precieze pasvorm gereali-
seerd worden (afbeelding 13).

Opbouwen van de kroon
De kroon moet opgebouwd worden met VINTAGE HALO Opaque-Dentine-, 
Dentine-, en Opal-glazuurkeramiekmassa’s. Zo nodig kunnen er ook schakerings-
modifiers gebruikt worden volgens de aanwijzingen in de VINTAGE HALO gebruiksa-
anwijzing. Om ervoor te zorgen dat de kleur van de restauratie perfect overeenkomt
met het resterende gebit, is het aan te raden om over de VINTAGE HALO schouder-
massa’s een laag Opaque-Dentine aan te brengen die u dunner laat aflopen naar het
midden van de kroon.

Aangezien de schoudermassa’s ook na 
herhaald bakken stabiel blijven, passen ze ook
na het bakken van de dentine nog perfect
(afbeelding 14).

Afwerken, voorpolijsten en bakken van het glazuur
De restauratie moet afgewerkt worden met Dura-White-stenen, Dura-Green-stenen of
fineerdiamanten. De keramiekpolijstmaterialen Soft-Cut PA en PB zijn prima voor het
voorpolijsten te gebruiken. Let erop dat uiterste zorgvuldigheid betracht wordt tijdens
het corrigeren/voorpolijsten van de keramiekschouder met de Soft-Cut-polijstmateria-
len (afbeelding 15). Vervolgens wordt het glazuur gebakken zoals beschreven staat in
de VINTAGE HALO gebruiksaanwijzing.

Schoudercorrectie met CPM/CPM fine
Als de keramiekschouder na het glazuurbakken nog verdere correctie nodig heeft,
kunt u de speciale add-on schouderkeramiekmassa’s CPM of CPM fine gebruiken die
in de set zijn meegeleverd. Ze moeten vermengd worden met CPM Liquid. Gebruik
CPM keramiek voor lichte correcties en CPM fine voor gedetailleerde correcties na
het glazuurbakken. Breng, voordat u CPM of CPM fine aanbrengt, nog een laag 
separatievloeistof aan op de schouder van de gipsstomp. Doe een klein beetje CPM
of CPM fine op de buitenste rand van de keramiekschouder (afbeelding 16) en laat
het voorzichtig verdichten. Zet de kroon voorzichtig weer op de stomp en gebruik een
droge penseel om het achtergebleven materiaal te verwijderen (afbeelding 17). Na
het bakken van de correctie kunnen de supplementen voorzichtig met Soft-Cut of met
Ceramiste polijstmaterialen gepolijst worden. Afbeelding 18 toont een precies 
passende, esthetisch zeer correcte restauratie.
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Kleurenwijzer

Kleurschakering A1 A2 A3 A3.5 A4 root A

Opaque A1O A2O A3O A3.5O A4O root AO

Margin (rand) A1M A2M A3M A3.5M A4M root AM

Opaque-Dentine OD-A1 OD-A2 OD-A3 OD-A3.5 OD-A4 OD-root A

Body A1B A2B A3B A3.5B A4B root AB
Opal-incisaal of 57 ❍
standaard 58 ■ ❍ ■
incisaal 59 ❍ ■ ❍ ■

60 ❍ ■ ❍ ■

Translucent T ■ ■ ■ ■ ■ ■

B1 B2 B3 B4 root B
B1O B2O B3O B4O root BO
B1M B2M B3M B4M root BM

OD-B1 OD-B2 OD-B3 OD-B4 OD-root B
B1B B2B B3B B4B root BB
❍ 

❍ ■

❍ ■

❍ ■ ❍ ■

■ ■ ■ ■ ■

❍ Opal-incisaal

■ Standaard 
incisaal

C1 C2 C3 C4 root C D2 D3 D4
C1O C2O C3O C4O root CO D2O D3O D4O
C1M C2M C3M C4M root CM D2M D3M D4M

OD-C1 OD-C2 OD-C3 OD-C4 OD-root C OD-D2 OD-D3 OD-D4
C1B C2B C3B C4B root CB D2B D3B D4B

❍ ■ ❍ ■ ❍

❍ ■ ■ ❍ ❍ ■

❍ ■ ❍ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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I.  Bakken poeder opaque 650 3 full 60 950 950 1

II. Bakken poeder opaque 650 3 full 60 940 940 1

I.  Bakken opaque pasta 450 6 full 60 950 950 1

II. Bakken opaque pasta 450 6 full 60 940 940 1

I.  Bakken margin 650 5 full 60 940 940 0

II. Bakken margin 650 5 full 60 930 935 0

I.  Bakken body, opaque 650 5 full 60 910 910 0
dentine, incisaalmassa, 
translucente massa en 
effectmassa

II. Bakken body, opaque 650 5 full 60 905 905 0
dentine, incisaalmassa,
translucente massa en 
effectmassa

Bakken glazuur 650 3-5 0 60 0 900 0,5

Bakken t.b.v. correctie 650 3-5 full 60 870 870 0
(Add-On Porcelain)

CPM/CPM fine 650 5-7 0 60 0 870 0,5

Voorwarm- Droogtijd Vacuüm Opwarm- Eind- Eind- Duur

temperatuur vermogen temp. temp.

(°C) (min) (°C/min) vacuüm (min)

Baktabel voor het VINTAGE              Keramiek systeem

De in deze tabel opgenomen gegevens zijn aanbevolen richtlijnen.

(°C) (°C)
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Technische gegevens
Het VINTAGE HALO keramieksysteem is getest in overeenstemming met EN/ISO 9693
en voldoet aan de voorwaarden van deze norm.

Thermische uitzettingscoëfficiënt (WAK 25°C - 500°C):
OPAQUE
2e bak 13,0 x 10-6 K-1

4e bak 13,1 x 10-6 K-1

MARGIN, OPAQUE-DENTINE, BODY, INCISAALMASSA, OPAL-INCISAALMASSA,
TRANSLUCENTMASSA, EFFECTMASSA, MODIFIER
2e bak 12.6 x 10-6 K-1

4e bak 12.8 x 10-6 K-1

Glastransformatietemperatuur (°C):
PASTE-OPAQUE, 590°C
POWDER-OPAQUE, MARGIN, OPAQUE-DENTINE, BODY, OPAL-INCISAALMASSA,
TRANSLUCENTMASSA, EFFECTMASSA, MODIFIER 580°C

Legeringen:
In principe zijn de keramiekmassa’s uit het VINTAGE HALO-systeem tijdens het 
normale bakproces geschikt voor legeringen met een WAK van 13,4-14,5 x 10-6 K-1,
(gemeten bij 25°-500°C). Door een bijzondere bakfase na het bereiken van de 
eindtemperatuur kan met een lange afhoelingstijd en een wachttijd van 10 minuten
bij 830° C zonder vaccuüm de WAK van de keramiekmassa aan de legering 
aangepast worden. Op die manier kunnen ook legeringen met een WAK van 
13,4-14,7 x 10-6 K-1 (25°-500°C) worden verwerkt.

Edelmetaallegering Au-Pt Legering op basis van Pd Legering op basis van non-ferro-metalen
Herador H (Heraeus) Duopal 6 (Wieland) Uni Metall II (SHOFU)
WAK (25°C-500°C) WAK (25°C-500°C) WAK (25°C-500°C) 
13,9 x 10-6 K-1 14,1 x 10-6 K-1 14,0 x 10-6 K-1

normale afkoeling normale afkoeling normale afkoeling

Opslag:
Bescherm de keramiek tegen vocht.

Systeem:
Deze richtlijnen gelden voor de volgende onderdelen van het VINTAGE HALO 
MARGIN-systeem:
VINTAGE HALO MARGIN PORCELAIN SET
19 Margin Porcelain poeders: A1M, A2M, A3M, A3,5M, A4M, root AM, B1M, B2M,
B3M, B4M, root BM, C1M, C2M, C3M, C4M, root CM, D2M, D3M, D4M.
2 correctiepoeders: CPM en CPM fine
Separatievloeistof, correctievloeistof, CPM vloeistof, 1 kleurkaart

Verpakking:
5 gr Marginpoeders, 10 ml separatievloeistof, 3 ml correctievloeistof
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Belangrijk
1. Maak gebruik van stofafzuiging of draag een stofmasker tijdens het afwerken en

polijsten van de restauraties om te voorkomen dat er stof wordt ingeademd.

2. Het is aan te raden een veiligheidsbril te dragen tijdens het afwerken en polijsten
van de restauraties.

3. Dit product mag alleen gebruikt worden voor de aanbevolen indicatie.

Aanbevolen indicatie
Metaal-keramische schoudermassa’s
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