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VIntage MP 
Μεταλλοκεραμικό σύστημα



Η VINTAGE MP είναι ένα λεπτόκοκκο µικροκεραµικό υλικό, το οποίο εξελίχθηκε σύµφωνα µε την 

πιο νέα τεχνογνωσία της κεραµικής. Στο συνιστώµενο πεδίο Συντελεστή Θερµικής Διαστολής 

13,6 x 10-6 K-1 - 15,2 x10-6 K-1, µπορούν να χτιστούν µε αισθητική τελειότητα και σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα όλα τα κράµατα , πολύτιµα και βασικά.

Χάρη σε µια νέα διαδικασία παραγωγής δηµιουργήθηκε µε την VINTAGE MP µια νέα κεραµική 

σύνθεση, της οποίας η δοµή παρουσιάζει ακόµη και µετά από περισσότερες διαδικασίες όπτησης 

ιδιαίτερα θερµανθεκτικές χρωµατικές ουσίες στην κρυσταλλική και υαλώδη φάση σε σύγκριση µε 

τα συνήθη κεραµικά υλικά. Η φώτο-οπτικές ιδιότητες φυσικών δοντιών αναπαράγονται µε ευκολία 

και ευστοχία. 
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ΥΠΟΔΕΙξΕΙΣ ΑΣφΑλΕΙΑΣ

1 Εάν παρουσιαστούν αλλεργικές αντιδράσεις, όπως π.χ. εξανθήµατα ή εγκαύµατα, 
 σταµατήστε αµέσως τη χρήση του προϊόντος και συµβουλευτείτε γιατρό.
2 Αποφεύγετε την επαφή µε µαλακούς ιστούς, το δέρµα και τα µάτια. Σε περίπτωση επαφής 
 µε τα µάτια ξεπλένετε αµέσως µε άφθονο νερό και συµβουλευτείτε γιατρό.

1-1 Γενικές υποδείξεις

1-2 Σηµαντικές υποδείξεις

2-1 φυσική αναπαραγωγή χρωµάτων

1 Κατά την επεξεργασία και το γυάλισµα συνιστούµε να φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
2 Κατά την επεξεργασία και το γυάλισµα συνιστούµε τη χρήση απορρόφησης, για την 
 αποτροπή της εισπνοής σκόνης.
3 Χρησιµοποιείτε το προϊόν αυτό µόνο για τις συνιστώµενες ενδείξεις.
4 Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο από επαγγελµατία οδοντοτεχνίτη.

2-2 Υψηλή συµβατότητα µε όλα σχεδόν τα κράµατα PfM 

2-3  Εύκολος χειρισµός 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 ΥΠΟ
ΔΕΙξΕΙΣ ΑΣφ

ΑλΕΙΑΣ  
 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1 Χάρη στη µεγάλη γκάµα ειδικών χρωµατικών εφφέ, όπως π.χ opal Enamel και opal 
 Translucent, µπορούν να παραχθούν άκρως αισθητικές αποκαταστάσεις.
2 φυσικά χρώµατα αναπαράγονται µε τη χρήση του νέου εξελιγµένου base opaque και 
 των opaque σε πάστα, τα οποία καλύπτουν µε µια λεπτή στρώση αποτελεσµατικά τον 
 µεταλλικό σκελετό.
3 Ο φθορισµός είναι παρόµοιος των φυσικών δοντιών και ειδικά οι µάζες Cervical Trans και 
 Margin φθορίζουν ισχυρά και δηµιουργούν µε µια λεπτή και µόνο στρώση στην αυχενική 
 περιοχή  µια φυσική εµφάνιση.

1 Η VINTAGE MP είναι συµβατή µε πολυάριθµα κράµατα πορσελάνης διαφορετικού θερµικού 
 συντελεστή, όπως βασικά κράµατα και κράµατα µε µειωµένη αναλογία ευγενών µετάλλων 
 ή µε υψηλή περιεκτικότητα χρυσού. 
2 Το συνιστώµενο πεδίο θερµ. συντ. CTΕ ανέρχεται σε 13,6 x 10-6 K-1 - 15,2 x10-6 K-1 (25-500°C).

1 Τα νέα εξελιγµένα opaque σε πάστα, base opaque και Shade opaque µπορούν να  
 επιστρωθούν πολύ λεπτά και οµοιόµορφα. Ταυτόχρονα ο µεταλλικός σκελετός καλύπτεται 
 αποτελεσµατικά.
2 Η θερµοκρασία όπτησης των διορθωτικών µαζών είναι 150°C χαµηλότερα από αυτή των 
 µαζών body και Enamel. Έτσι ελαχιστοποιείται η παραµόρφωση της ψηµένης 
 αποκατάστασης µετά το διορθωτικό ψήσιµο.
3 Με δύο και µόνο στρώσεις (opal και body) µπορεί να επιτευχθεί µια φυσική εµφάνιση.



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3-1 Σύστηµα και χρώµατα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

base opaque (1 χρώµα) 

Shade opaque (28 χρώµατα) 

Cervical (4 χρώµατα) 

Margin (20 χρώµατα)  

body (21 χρώµατα)

opaque dentin (13 χρώµατα) 

opal (6 χρώµατα)

Incisal (4 χρώµατα)  

opal Effect (9 χρώµατα)

Enamel Effect (6 χρώµατα) 

Cervical Trans (5 χρώµατα)

Color Effect (10 χρώµατα)

Correction (3 χρώµατα)

Gum (4 χρώµατα) 



3-2 Συστατικά

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Base opaque (1 χρώμα)
Η επάλειψη του µεταλλικού σκελετού βελτιώνει την αδροποίηση και την καλυπτική 
ικανότητα του opaque. Ένα ιδανικό ιξώδες µπορεί να επιτευχθεί µε την πρόσµιξη VINTAGE 
MP opaque liquid.

1

shade opaque (28 χρώματα)
Διατίθενται 28 χρώµατα opaque και 7 χρώµατα εφφέ. Οι πάστες αυτές µπορούν να 
στρωθούν επάνω στο ψηµένο base opaque. Για την επίτευξη µιας ιδανικής απόχρωσης, 
µπορούν να αναµιχθούν µεταξύ τους και το ιξώδες τους µπορεί να προσαρµοστεί µε το 
VINTAGE MP opaque liquid. 
· oM-g (opaque Modifier grey)  Γκρι απόχρωση
· oM-o (opaque Modifier orange) Πορτοκαλί απόχρωση
· oM-Br (opaque Modifier Brown) Καφέ απόχρωση  
· oM-y (opaque Modifier yellow) Κίτρινη απόχρωση
· oM-Bg (opaque Modifier Blue grey) Γκρι-µπλε απόχρωση  
· oM-LP (opaque Modifier Light Pink) Ανοιχτή ροζ απόχρωση
· oM-DP (opaque Modifier Dark Pink) Σκούρα ροζ απόχρωση

2

cervical (4 χρώματα)
Βασικά χρώµατα αυχένα για την αναπαραγωγή περιοχών αυχένα. Με την πρόσµιξη στις µάζες 
οδοντίνης επιτυγχάνονται αποτελεσµατικότερα ιδιαίτερα έντονες αποχρώσεις, όπως π.χ. A4 ή b4.

3

Margin (20 χρώματα)
Συµπεριλαµβανοµένων 7 χρωµάτων εφφέ, χρησιµοποιούνται για την αναπαραγωγή 
αυχενικών περιοχών. Διαθέτουν υψηλότερο φθορισµό από τις κεραµικές µάζες body, για να 
επιτύχουν ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα στην αυχενική περιοχή. Οι µάζες εφφέ 
Margin µπορούν να προσµιχθούν µε τις συνήθεις µάζες Margin, για να επιτευχθεί η επιθυµητή 
απόχρωση. Tο υγρό ανάµιξης VINTAGE Margin Hardening έχει την ιδιότητα να σκληραίνει τις 
κεραµικές µάζες µετά το στέγνωµα, για να καθιστά εφικτό το ευκολότερο σήκωµα των 
στρωµένων αυχενικών από το κολόβωµα. 

· w0M Ανοιχτόχρωµη λευκή πούδρα για περιπτώσεις λεύκανσης
· nM Ουδέτερη ανοιχτόχρωµη πούδρα   
· cLM (clear Margin) Διαφανή απόχρωση
· LPM (Light Pink Margin) Έντονα ανοιχτή ροζ απόχρωση
· DPM (Dark Pink Margin) Έντονα σκούρα ροζ απόχρωση
· orM (orange Margin) Έντονα πορτοκαλί απόχρωση
· BrM (Brown Margin) Έντονα καφέ απόχρωση
· MLM (Masking Light Margin) Οpaque σε απόχρωση A2M 
· MDM (Masking Dark Margin) Οpaque σε απόχρωση A4M 

4

opaque Dentin (13 χρώματα)
Οι πούδρες αυτές έχουν τα ίδια χρωµατικά αποτελέσµατα όπως οι πούδρες οδοντίνης, 
διαθέτουν όµως υψηλότερη αδιαφάνεια. Χρησιµοποιούνται στις γλωσσικές περιοχές ή στις 
περιοχές των ούλων των ενδιάµεσων δοντιών όπου υπάρχει περιορισµένος χώρος για την 
πορσελάνη. Όταν απαιτείται υψηλότερη αδιαφάνεια, αναµιγνύονται µε τις µάζες οδοντίνης.
· oD-n Η ουδέτερη αυτή πούδρα συµβάλει στο άνοιγµα του χρώµατος και 
   αναµιγνύεται µε τις βασικές αποχρώσεις opaque dentin.

5



 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαφάνειες opal

opal effect (9 χρώματα)
Οπαλίζουσες διαφάνειες για εφφέ. Στρώνονται επάνω στη µάζα οδοντίνης (body) όπως 
και οι opal Enamel. 

· oPaL t (translucent) Ελαφρώς φωτοδιαπερατή απόχρωση
· oPaL sL (superlucent) Ελαφρώς µπλε φωτοδιαπερατή µάζα υψηλή 
  οπαλίζουσα φωτοδιαπερατότητα
· oPaL MI (Milky) Γαλακτώδη κεραµική µάζα για την αναπαραγωγή cusps 
  πίσω δοντιών ή λευκόχρωµων ζωνών
· oPaL wB (white Band) λίγο πιο φωτοδιαπερατή µάζα από την oPAl MI για 
  αυχενικές περιοχές και µεσοδόντιες ζώνες            
· oPaL we (white enamel) λίγο πιο φωτοδιαπερατή µάζα από την oPAl Wb για 
  αυχενικές περιοχές και µεσοδόντιες ζώνες 
· oPaL oc (occlusal) λίγο πιο φωτοδιαπερατή µάζα από την oPAl WE για 
  τις µασητικές επιφάνειες πίσω δοντιών
· oPaL aM-r (amber red) Ελαφρώς κόκκινη-κεχριµπαρή µάζα για την 
  αναπαραγωγή εφφέ αδαµαντίνης
· oPaL aM-y (amber yellow) Ελαφρώς κίτρινη-κεχριµπαρή µάζα για την 
  αναπαραγωγή εφφέ αδαµαντίνης
· oPaL aM-V (amber Violet) Ελαφρώς βιολετί -κεχριµπαρή µάζα για την 
  αναπαραγωγή εφφέ αδαµαντίνης

9

opal (6 χρώματα)
Οπαλίζουσες διαφάνειες. Με την απλή τεχνική δύο στρωµάτων(body/opal Incisal) 
επιτυγχάνεται η αναπαραγωγή φυσικών αποχρώσεων αδαµαντίνης.

7

Η oPAl 55 είναι η πιο ανοιχτόχρωµη οπαλίζουσα διαφάνεια. Ανεβαίνοντας οι αποχρώσεις 
αυτές γίνονται πιο ηµιδιαφανείς και παίρνουν εντονότερο κεχριµπαρί χρώµα.

Incisal (4 χρώματα)
Μη οπαλίζουσες διαφάνειες. 
Εφαρµοζόµενες σε τρεις στρώσεις µαζί µε τις πούδρες οδοντίνης και ηµιδιαφανειών 
(body, Translucent), επιτυγχάνονται φυσικά αποτελέσµατα ακόµη και σε αποκαταστάσεις 
µε µεταλλικό όγκο υπερώια που φτάνει έως την κοπτική ή µασητική περιοχή. Η κοπτική 
µάζα είναι η δεύτερη των τριών στρώσεων.

8

Body (21 χρώματα)
Με τις πούδρες αυτές αναπαράγονται τα χρώµατα οδοντίνης.

6



 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

enamel effect (6 χρώματα)
Μη οπαλίζουσες διαφάνειες για εφφέ. 
· t (translucent) Άκρως φωτοδιαπερατή κεραµική µάζα για την 
  επιφανειακή εφαρµογή στην τεχνική τριών στρώσεων
· Bt (Blue translucent) Μπλε φωτοδιαπερατή κεραµική µάζα
· Pt (Pink translucent) Ροζ φωτοδιαπερατή κεραµική µάζα
· gt (grey translucent) Γκρι φωτοδιαπερατή κεραµική µάζα
· ot (orange translucent) Πορτοκαλί φωτοδιαπερατή κεραµική µάζα
· t-glass Άκρως διαφανής κεραµική µάζα(καθαρό τζάµι)

10

cervical trans (5 χρώματα)
Οι φωτοδιαπερατές µάζες Cervical έχουν µια λίγο χαµηλότερη θερµοκρασία ψησίµατος 
από τις µάζες οδοντίνης (body) ή τις συνήθεις µάζες αυχένα. Αναπαράγουν χρώµατα µε 
εντονότερη φωτοδιαπερατότητα στην περιοχή του αυχένα και παράγουν µια λεία επιφάνεια 
για άριστη συµβατότητα µε τον ιστό. Οι µάζες αυτές είναι υψηλά φθορίζουσες.
· ct-a Πορτοκαλί φωτοδιαπερατή µάζα, αναµιγνύεται µε CT-Cl, για την 
  αναπαραγωγή των χρωµάτων οµάδας A
· ct-B Κίτρινη φωτοδιαπερατή µάζα, αναµιγνύεται µε CT-Cl, για την 
  αναπαραγωγή των χρωµάτων οµάδας b
· ct-r Κόκκινη φωτοδιαπερατή µάζα, αναµιγνύεται µε CT-Cl, για την  
  αναπαραγωγή των χρωµάτων οµάδας R
· ct-w (white) Ελαφρώς λευκή φωτοδιαπερατή µάζα για την παραγωγή πιο 
  ανοιχτόχρωµων περιοχών αυχένα
· ct-cL (clear) φωτοδιαπερατή κεραµική µάζα

11

color effect (10 χρώματα)
Οι πούδρες αυτές για εφφέ εφαρµόζονται κατά βούληση σκέτες ή αναµιγµένες µε 
πούδρες οδοντίνης (body). 
· MP (Mamelon Pink) Ροζ πούδρα για την αναπαραγωγή των µάµελον στην κοπτική 
  περιοχή νεανικών δοντιών 
· MIv (Mamelon Ivory) Πούδρα σε χρώµα ελεφαντοστού για την αναπαραγωγή των 
  µάµελον στην κοπτική περιοχή ασθενών µέσης ηλικίας 
· My (Mamelon yellow) Κιτρινωπή πούδρα για την αναπαραγωγή των µάµελον στην 
  κοπτική περιοχή ασθενών µεγαλύτερης ηλικίας 
· reD (red) Έντονα ροζ απόχρωση
· y (yellow) Έντονα κίτρινη απόχρωση
· o (orange) Έντονα πορτοκαλί απόχρωση
· g (grey) Έντονα γκρι απόχρωση
· w (white) Έντονα λευκή απόχρωση
· Br (Brown) Έντονα καφέ απόχρωση
· Bl (Blue) Έντονα µπλε απόχρωση

12

gum (4 χρώματα)
Οι ροζ αυτές κεραµικές πούδρες χρησιµοποιούνται για την αναπαραγωγή ούλων. 
Επειδή η θερµοκρασία όπτησής τους είναι χαµηλότερη από αυτή της µάζας οδοντίνης, 
µπορούν να οπτηθούν µετά τις στάνταρ µάζες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
παραµορφώσεων κατά τις οπτήσεις.
· gum-LP (gum Light Pink) Ανοιχτόχρωµη ροζ πούδρα ούλων
· gum-DP (gum Dark Pink) Σκούρα ροζ πούδρα ούλων
· gum-V (gum Violet) Βιολετί-ροζ πούδρα ούλων
· gum-or (gum orange) Πορτοκαλί-ροζ πούδρα ούλων

13



 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

correction (3 χρώματα)
Εφαρµόζονται σε µικρές ποσότητες για τη διόρθωση µετά το φινίρισµα ή το γλασσάρισµα.
Η θερµοκρασία όπτησης αυτών των πουδρών κυµαίνεται περίπου 150°C κάτω από αυτήν 
των πουδρών οδοντίνης ( body), έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παραµορφώσεων 
κατά την όπτηση. 
•aDD-on B Διορθωτική πούδρα οδοντίνης, χρώµα A3b
• aDD-on t Διορθωτική ηµιδιαφάνεια για περιοχές αδαµαντίνης
• cPM FIne Πιο λεπτόκοκκη πούδρα από την Add-oN b για τη διόρθωση την αυχενική 
  εφαρµογή µετά το γλασσάρισµα  

14

VIntage MP opaque Liquid  
Υγρό ανάµιξης για τη ρύθµιση του ιξώδους πάστας opaque VINTAGE MP. 

15

VIntage Mixing Liquid   
Υγρό ανάµιξης για τις πούδρες VINTAGE MP για την αύξηση των ιδιοτήτων χτισίµατος κατά 
την στρωµατοποίηση. 

16

VIntage Mixing Liquid-Hc    
Υγρό µε άριστες ιδιότητες χτισίµατος. Χρησιµοποιείται αυτούσιο ή σε ανάµιξη  µε 
απεσταγµένο νερό ή µε VINTAGE Mixing liquid. 

17

VIntage Margin Hardening Liquid   
Υγρό ανάµιξης για τις πούδρες Margin. Με το στέγνωµα(πιστολάκι) το υγρό αυτό 
σκληραίνει την αυχενική πορσελάνη Margin και διευκολύνει το σήκωµα του σκελετού από 
το κολόβωµα. 

18

VIntage Margin Porcelain Isolation Liquid  
Διαχωριστικό υγρό γύψου – πορσελάνης. 

19

VIntage cPM Modelling Liquid  
Υγρό ανάµιξης για διορθωτικές και Margin πούδρες. 

20
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3-3 Σετ και µεµονωµένες συσκευασίες

· Base opaque (1 χρώμα, 5g) bASE
· shade opaque (8 χρώματα, 5g) A1o, A2o, A3o, A3.5o, A4o, b2o, b3o, C2o
· cervical (3 χρώματα, 15g) AC, bC, CC
· Body (8 χρώματα, 15g) A1b, A2b, A3b, A3.5b, A4b, b2b, b3b, C2b
· opaque Dentin (8 χρώματα, 15g) od-A1, od-A2, od-A3, od-A3.5, od-A4, od-b2, 
 od-b4, od-C2

· opal (4 χρώματα, 15g) oPAl 57, oPAl 58, oPAl 59, oPAl 60
· opal effect (1 χρώμα, 15g) oPAl T
· correction (2 χρώματα, 15g) Add-oN T, Add-oN b
· VIntage MP opaque Liquid  3ml / 1 φιάλη
· VIntage Mixing Liquid Hc  50ml / 1 φιάλη

· Base opaque (1 χρώμα, 5g) bASE
· shade opaque (4 χρώματα, 5g) W0o, W1o, W2o, W3o
· Body (4 χρώματα, 15g) W0b, W1b, W2b, W3b
· opaque Dentin (2 χρώματα, 15g) od-N, od-W0

· opal (3 χρώματα, 15g)  oPAl 55, oPAl 56, oPAl 57
· opal effect (1 χρώμα, 15g) oPAl T
· VIntage MP opaque Liquid  3ml / 1 φιάλη
· whitening shade guide

· opal effect (9 χρώματα, 15g) oPAl T, oPAl Sl, 
 oPAl WE, oPAl MI,  
 oPAl Wb, oPAl oC, 
 oPAl AM-R, oPAl AM-y, 
 oPAl AM-V
· enamel effect (5 χρώματα, 15g) bT, oT, PT, GT, T-GlASS
· cervical trans (5 χρώματα, 15g) CT-Cl, CT-W, CT-A, 
 CT-b, CT-R

VINTAGE MP Standard Set HC
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· color effect (10 χρώματα, 15g) W, o, br, y, bl, G, MP, My, 
 MIv, REd
· gum (4 χρώματα, 15g) Gum-lP, Gum-dP, Gum-V,  
 Gum-or

· Margin (13 χρώματα, 15g) W0M, A1M, A2M, A3M, A3.5M, A4M, rootAM, 
 b2M, b4M, C2M, C4M, d3M, NM
· Margin effect (7 χρώματα, 15g) ClM, lPM, dPM, MlM, MdM, orM, brM
· correction (2 χρώματα, 15g) Add-oN b, CPM fINE
· VIntage cPM Modelling Liquid 3ml / 1 φιάλη
· VIntage Margin Hardening Liquid 50ml / 1 φιάλη
· VIntage Margin Porcelain Isolation Liquid 7ml / 1 στυλό

Starter Sets

Χρώµα A2  Χρώµα A3
· Base opaque (1 χρώμα, 5g) bASE · Base opaque (1 χρώμα, 5g) bASE
· shade opaque (1 χρώμα, 5g) A2o · shade opaque (1 χρώμα, 5g) A3o
· cervical (1 χρώμα, 15g) AC · cervical (1 χρώμα, 15g) AC
· Body (1 χρώμα, 15g) A2b · Body (1 χρώμα, 15g) A3b
· opaque Dentin (1 χρώμα, 15g) od-A2 · opaque Dentin (1 χρώμα, 15g) od-A3

· opal (1 χρώμα, 15g) oPAl 58 · opal (1 χρώμα, 15g) oPAl 59
· opal effect (1 χρώμα, 15g) oPAl T · opal effect (1 χρώμα, 15g) oPAl T
· VIntage MP opaque Liquid 3ml / 1 φιάλη  · VIntage MP opaque Liquid 3ml / 1 φιάλη 
· VIntage Mixing Liquid 20ml / 1 φιάλη  · VIntage Mixing Liquid 20ml / 1 φιάλη



 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Μεµονωµένες συσκευασίες

Σχετιζόµενα προιόντα

 Base opaque  1 χρώµα, 5g
 shade opaque 21 χρώµατα, 5g
 opaque effect  7 χρώµατα, 15g
 cervical  4 χρώµατα, 15g, 50g
 Margin  20 χρώµατα, 15g
 Body  21 χρώµατα, 15g, 50g *
 opaque Dentin  13 χρώµατα, 15g, 50g
 Incisal                               4 χρώµατα, 15g, 50g *
 opal  6 χρώµατα, 15g, 50g *
 opal effect  9 χρώµατα, 15g, 50g *
 enamel effect                        6 χρώµατα, 15g, 50g *
 color effect  10 χρώµατα, 15g
 cervical trans  5 χρώµατα, 15g
 gum  4 χρώµατα, 15g
 correction  3 χρώµατα, 15g 
 VIntage MP opaque Liquid    3ml
 VIntage Mixing Liquid  50ml, 500ml
 VIntage Mixing Liquid-Hc  50ml, 500ml
 VIntage Margin Hardening Liquid     50ml
 VIntage cPM Modelling Liquid           3ml
 VIntage Margin Porcelain Isolation Liquid  7ml

* Συσκευασίες των 200g διατίθενται σε συγκεκριµένα χρώµατα

 VIntage art
 ceramosonic s
 VIntage gumy
 sHoFu Porcelain Brushes
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ΕφΑΡΜΟΓΗ

4-1 VINTAGE MP πίνακας χρωµάτων

Πίνακας 1 – Βασικά χρώµατα
Χρώµα

Χρώµα

Χρώµα
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Πίνακας 2 – Χρώµατα Whitening

Χρώµα

Χρώµα

Πίνακας 3 – opaque dentin

Πίνακας 4 – Χρώµατα Margin
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4-2 Προετοιµασία  

Προετοιμασία των μεταλλικών σκελετών
Η προετοιµασία των µεταλλικών σκελετών αποτελεί ένα  σηµαντικό στάδιο για το δεσµό 
µετάλλου - πορσελάνης. Ακολουθείτε τις σχετικές οδηγίες των κατασκευαστών κραµάτων 
για την προετοιµασία του µετάλλου, την οξείδωση και τον καθαρισµό.

4-3 Εφαρµογή  

Διάγραµµα διαστρωµάτωσης µε opal Incisal (τεχνική 2 στρώσεων)

Διάγραµµα διαστρωµάτωσης µε Incisal (τεχνική 3 στρώσεων)
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Εάν ο µεταλλικός σκελετός δεν έχει καλυφθεί µετά την πρώτη όπτηση, αυτό µπορεί 
να επιτευχθεί µε την επακόλουθη εφαρµογή του Shade opaque.

Σηµείωση

Εφαρµογή opaque
1 Εφαρμογή Base opaque

Πριν τη χρήση αναµίξτε καλά το base 
opaque µε µια πλαστική σπάτουλα. 
Τοποθετείστε µια επαρκή ποσότητα σε 
µια γυάλινη πλάκα, εφαρµόστε µια λεπτή, 
καλυπτική στρώση µε ένα επίπεδο 
πινέλο επάνω στο µεταλλικό σκελετό και 
προχωρήστε σε όπτηση. Η ελαφριά 
συµπύκνωση µε το Ceramosonic υποστηρίζει 
το δεσµό µε το µεταλλικό σκελετόt.

1. Πριν την εφαρµογή καθαρίστε καλά την σπάτουλα ή το πινέλο και αποµακρύνετε 
 κατάλοιπα υγρασίας. Τοποθετείστε µια επαρκή ποσότητα πάστας και λίγο Mixing 
 liquid σε µια πλάκα ανάµιξης. Σε καµία περίπτωση µην επιστρέφετε 
 περισσεύµατα υλικού στα φιαλίδια.
2. Αναµίξτε την πάστα επιµελώς µε µια καθαρή σπάτουλα και τοποθετείστε µια 
 ποσότητα σε  πλάκα ανάµιξης. Κλείστε επιµελώς και αµέσως µετά τη λήψη της 
 πάστας το καπάκι.
3. Για την προσαρµογή  του ιξώδους χρησιµοποιήστε VINTAGE MP opaque liquid. 
 Μη χρησιµοποιείτε σε καµία περίπτωση νερό ή άλλα υγρά ανάµιξης!
4. Στεγνώστε επιµελώς το opaque πριν την όπτηση.

Σηµείωση

2 Εφαρμογή του shade opaque    
Πριν τη χρήση αναµίξτε καλά τις πάστες 
opaque µε µια πλαστική σπάτουλα. 
Τοποθετείστε µια επαρκή ποσότητα σε 
µια γυάλινη πλάκα, εφαρµόστε µια 
λεπτή και καλυπτική στρώση µε ένα 
επίπεδο πινέλο επάνω στο µεταλλικό 
σκελετό και προχωρήστε σε όπτηση.

3 Εφαρμογή του cervical (αυχένα) 
Για µια αρµονική διαµόρφωση χρώµατος 
στην περιοχή του αυχένα αναµίξτε την 
µάζα Cervical στις προτεινόµενες 
αναλογίες και στρώστε την σε µορφή 
ηµισέληνου. Το πάχος της στρώσης 
εξαρτάται από το επιθυµητό χρωµατικό 
εφέ καθώς και από τις συνθήκες χώρου.

Εφαρµογή της µάζας 
Cervical

Εφαρµογή του base opaqueΑνάµιξη της πάστας

Εφαρµογή του Shade 
opaque

Ανάµιξη της πάστας

Προσοχή Προσαρμογή του βασικού χρώματος   
Το βασικό χρώµα του opaque µπορεί να προσαρµοστεί µε 
τις φθορίζουσες χρωστικές VINTAGE Art (stain) µετά την 
όπτηση. Χρησιµοποιήστε Shade Stain (AS, bS, CS, dS, 
RS) κτλ. για αυχενικές περιοχές και bl (blue), G (Grey) ή 
bl-G (blue Grey) για κοπτικές ζώνες. Προσαρµογή του βασικού 

χρώµατος



4 Εφαρμογή των Body και enamel

Προσοχή Η αφαίρεση πρέπει να γίνει λαµβάνοντας υπόψη τις τρεις ζώνες της φυσικής 
µορφής της οδοντίνης, κοπτική ζώνη, κεντρική ζώνη και αυχενική.

Στρωµατοποίηση της µάζας οδοντίνης

Εφαρµογή µάζας οδοντίνης (body) 
Αρχικά η πρώτη στρώση οδοντίνης (body) πρέπει να γίνει σύµφωνα µε την ανατοµική 
µορφή του δοντιού. Μετά από σύντοµη συµπύκνωση ακολουθεί η ακριβής διαµόρφωση του 
σχήµατος οδοντίνης µε εύστοχη αφαίρεση.

1

Παρειακή αφαίρεση της µάζας οδοντίνης 
• Παρειακή αφαίρεση της µάζας οδοντίνης για την εξασφάλιση χώρου για την διαφάνεια.
• Αφαιρέστε µέχρι το 1/3 από το κοπτικό άκρο και µειώστε στη συνέχεια µέχρι τα 2/3.
• Αφαιρέστε όµορα έως γλωσσικά , για να εξασφαλίσετε επαρκή χώρο για την διαφάνεια.
• Διαµορφώστε, εάν απαιτείται, ένα δακτυλόµορφο µάµελον και διορθώστε το σχήµα της
 οδοντίνης από την παρειακή πλευρά λαµβάνοντας υπόψη τη θέση του δοντιού κτλ.

2

Αφαίρεση της µάζας οδοντίνης (cut-back) Διαµόρφωση των mamelon

Εφαρµογή της κοπτικής 
µάζας

Χτίσιµο των κοπτικών µαζών (opal Incisal) 
• Παρειακή εφαρμογή της μάζας opal Incisal:
Στρώστε την διαφάνεια opal πάνω στη µάζα οδοντίνης.
λάβετε υπόψη ότι η µάζα της διαφάνειας πρέπει να είναι 
επαρκής για να αντισταθµιστεί η συρρίκνωση κατά την όπτηση.
• Γλωσσική εφαρμογή της μάζας opal Incisal:
Αφαιρέστε το γλωσσικό άκρο για να βεβαιωθείτε για την σωστή 
µορφή της οδοντίνης. Τοποθετείστε στο γλωσσικό άκρο 
διαφάνεια opal.

3

Αφαίρεση της γλωσσικής πλευράς Εφαρµογή της διαφάνειας
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Εφαρµογή των όµορων 
περιοχών

• Όμορη στρώση της διαφάνειας opal Incisal:
Ανασηκώστε την στεφάνη από το εκµαγείο, εφαρµόστε την 
διαφάνεια opal στις όµορες περιοχές και συµπυκνώστε.

Προσοχή 1. Μονόπλευρα εφέ   
Καλύψτε µε διαφάνεια opal την 
παρειακή, γλωσσική, κοπτική και τις 
όµορες περιοχές. H πλήρη κάλυψη µε 
διαφάνεια opal δηµιουργεί αίσθηση 
βάθους και φωτοδιαπερατότητα του 
χρώµατος του δοντιού.
2. Συμπύκνωση   
Χρησιµοποιήστε τον συµπυκνωτή Ceramosonic για αποτελεσµατικότερη 
συµπύκνωση και ελεγχόµενη συρρίκνωση.

Εγκάρσιες τοµές διαστρωµάτωσης

5 Όπτηση    
Μετά την ολοκλήρωση της διαστρωµάτωσης διορθώστε τη µορφή 
και αποµακρύνετε αυχενικά περίσσεια κεραµική µάζα µε ένα 
στεγνό πινέλο. Στη συνέχεια καθαρίστε την στεφάνη εσωτερικά 
και προχωρήστε σε όπτηση.

Μετά την όπτηση
6 Τρόχισμα - φινίρισμα    

Τροχίστε σύµφωνα µε την συµβατική µέθοδο:
Τροχίστε µετά την όπτηση την αποκατάσταση µε τροχόλιθους dura-Green και / ή διαµάντια 
και / ή  µε λάστιχα από το CeraMaster finishing & Polishing Kits. 

Έλεγχος χρώµατος και µακιγιάζ Έτοιµη στεφάνη

Τρόχισµα-φινίρισµα

7 Γυάλισμα (τελείωμα) 
Μετά την επεξεργασία, καθαρίστε την αποκατάσταση σε ultrasonic ή steamer. 
Εάν απαιτείται, µπορείτε να προβείτε σε χρωµατικές διορθώσεις ή προσωπικές 
προσαρµογές µε χρώµατα κεραµικής VINTAGE Art. Στη συνέχεια γίνεται το γλασσάρισµα. 

 Εφ
ΑΡΜ

Ο
ΓΗ



Σηµείωση

5-1 Margin 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥλΕΣ

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜ
ΒΟ

ΥλΕΣ

Απλώστε  Margin Porcelain Isolation liquid στην περιοχή 
του αυχένα των γύψινων κολοβωµάτων και φυσήξτε το 
περίσσειο υγρό µε αέρα. Εάν το Margin Porcelain Isolation 
liquid έχει πολύ πάχος και παραµένει στο εσωτερικό της 
αποκατάστασης, µπορεί να τη µαυρίσει εσωτερικά µετά 
την όπτηση.

Σχεδίαση μεταλλικού σκελετού   
Εάν πρέπει να κατασκευαστεί κεραµικό αυχενικό άκρο, 
αφαιρέστε µέταλλο παρειακά της αυχενικής περιοχής του 
σκελετού, για να επιτύχετε επαρκή χώρο για κεραµικό 
αυχένα µε πάχος στρώσης 0,5-0,7 mm. Η ανθεκτικότητα 
µιας µεταλλοκεραµικής αποκατάστασης εξαρτάται 
ουσιαστικά από τη διαµόρφωση του µεταλλικού σκελετού. 

Εφαρμογή του Margin Porcelain Isolation Liquid   
Απλώστε Margin Porcelain Isolation liquid στο κολόβωµα 
στην περιοχή του αυχένα. 

Σχεδίαση του µεταλλικού σκελετού

Εφαρµογή του Margin 
Porcelain Isolation liquid

Πρώτη εφαρμογή 
Τοποθετήστε το βαµµένο µε opaque σκελετό στο µονωµένο κολόβωµα, εφαρµόστε την 
αναµιγµένη µε VINTAGE Margin Hardening liqud κεραµική µάζα και συµπυκνώστε την. 
Στεγνώστε µετά τη διαµόρφωση µε πιστολάκι, ανασηκώστε την αποκατάσταση από το 
εκµαγείο εργασίας και προχωρήστε σε όπτηση. 

Στέγνωµα µε πιστολάκιΔιόρθωση σχήµατος µε πινέλοΣυµπύκνωσηΕφαρµογή

Δεύτερη εφαρμογή
Μετά την όπτηση εφαρµόστε στα απαιτούµενα σηµεία µάζα Margin 
και συµπυκνώστε την. Στη συνέχεια µετακινήστε την αποκατάσταση 
από το εκµαγείο εργασίας και προχωρήστε σε όπτηση. Εάν 
απαιτείται, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, ώσπου ο κεραµικός 
αυχένας να ολοκληρωθεί. 

Δεύτερη εφαρµογή
cPM FIne 
Το CPM fINE εφαρµόζεται µετά την όπτηση glaze. Συµπληρώστε στη συνέχεια τις αυχενικές 
ζώνες µε CPM fINE. Πιέστε την αποκατάσταση προσεκτικά στο µονωµένο κολόβωµα και 
αποµακρύνετε την περίσσεια κεραµική µάζα. Μετά τον έλεγχο εφαρµογής λειαίνετε την 
πορσελάνη µε ένα πινέλο και στεγνώστε 
την µε πιστολάκι. Στη συνέχεια ανασηκώστε 
την αποκατάσταση και προχωρήστε σε 
όπτηση. Μετά το ψήσιµο λειαίνετε την 
οριακή περιοχή µε λάστιχα σιλικόνης 
Ceramiste ή CeraMaster και γυαλίστε µε 
πάστα γυαλίσµατος dura-Polish dia. Αποµάκρυνση περίσσειας 

κεραµικής µάζας
Εφαρµογή του CPM fINE
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5-2 Cervical Trans  

Η εφαρµογή των κεραµικών µαζών Cervical Trans γίνεται λαµβάνοντας υπόψη την αναπαραγωγή 
χρωµάτων και τη φιλικότητα προς τον ιστό των αυχενικών ζωνών. Έχουν χαµηλότερη θερµοκρασία 
τήξης από τις κοπτικές µάζες και µετά το γλασσάρισµα προκύπτει µια πιο λεία επιφάνεια. 
Περαιτέρω ο φθορισµός των µαζών αυτών είναι εντονότερος και µπορεί να γίνει αντιληπτός ήδη µε 
λεπτό πάχος στρώσης. 

Σύγκριση φθορισµού στην αυχενική περιοχή

Εάν απαιτείται συμπλήρωμα μετά το τρόχισμα
Τροχίστε την επιφάνεια, καθαρίστε την σε ατµό ή ultrasonic και εφαρµόστε την αναµιγµένη 
διορθωτική µάζα στις περιοχές που απαιτείται. Στη συνέχεια προβείτε σε γλασσάρισµα 
στον αέρα.

1

5-3 Correction  

Εάν απαιτείται συμπλήρωμα μετά το γλασσάρισμα
Εφαρµόστε την διορθωτική µάζα µε σε ελαφρώς παχύτερο στρώµα και κάνετε όπτηση σε 
αέρα, δίχως κενό. Μετά την όπτηση λειαίνετε την πορσελάνη µε λάστιχα σιλικόνης 
Ceramiste ή CeraMaster και γυαλίστε µε πάστα γυαλίσµατος dura-Polish dia.

2

Εάν χρειάζεται συµπλήρωµα , χτίστε µε µάζες οδοντίνης και αδαµαντίνης.Σηµείωση

5-4 Gum  

Στρώστε τις εξατοµικευµένες κεραµικές µάζες Gum στον υπολειπόµενο, βαµµένο µε opaque 
σκελετό και οπτήστε. Η θερµοκρασία όπτησης των κεραµικών µαζών Gum είναι χαµηλότερη κατά 
περ. 20°C σε σύγκριση µε αυτήν οδοντίνης (body), για να ελαχιστοποιηθεί µια πιθανή 
παραµόρφωση της υπόλοιπης οπτηµένης κεραµικής αποκατάστασης.

Μεγέθυνση

µε Cervical Trans συµβατική µέθοδος



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1 Συντελεστής θερµικής διαστολής και σηµείο µετατροπής σε γυαλί

6-1 φυσικές ιδιότητες 

2 Test διαλυτότητας (Προδιαγραφή ISo: κάτω από 100 µg/cm2)

Συντελεστής θερµικής 
διαστολής (25-500 °C)

Σηµείο µετατροπής σε 
γυαλί (°C)

Διαλυτότητα (µg/cm2)

2η όπτηση
4η όπτηση
2η όπτηση
4η όπτηση
2η όπτηση
4η όπτηση
2η όπτηση
4η όπτηση
2η όπτηση
4η όπτηση
2η όπτηση
4η όπτηση

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟ
ΙΧΕΙΑ

11,5 x 10-6 K-1

12,4 x 10-6 K-1

13,0 x 10-6 K-1

12,3 x 10-6 K-1

12,9 x 10-6 K-1

11,7 x 10-6 K-1

31,7



6-2 Πρόγραµµα όπτησης 

Στέγνωµα & 
προθέρµανση   

φούρνου 
(λεπτό)  

Θερµοκρασία
ανόδου

(°C /λεπτό)
Πρόγραµµα όπτησης

Παρακαλώ λάβετε υπόψη, ότι τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά. Εάν η επιφάνεια, 
η διαφάνεια ή η γυαλάδα δεν αντιστοιχούν στα αποτελέσµατα υπό ιδανικές 
συνθήκες, πρέπει να προσαρµόσετε τα στοιχεία όπτησης ανάλογα. λόγω των 
διάφορων τρόπων κατασκευής και των τάσεων λειτουργίας φούρνων πορσελάνης 
προκύπτουν διαφορετικές συνθήκες όπτησης. Θα πρέπει να εκτελεστούν 
απαραίτητα δοκιµαστικές οπτήσεις.
Εάν το opaque έχει πολύ πάχος, επιλέξτε έναν µεγαλύτερο χρόνο στεγνώµατος 
στην είσοδο του φούρνο και προγραµµατίστε έναν µεγαλύτερο χρόνο προθέρµανσης, 
για να εξασφαλίσετε µια ολοκληρωτική εξάτµιση των υγρών συστατικών.

Σηµείωση •

•

 Όπτηση µε vacuum  Όπτηση στον αέρα 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟ
ΙΧΕΙΑ

 Αυτογλασσάρισµα

 1η Gum

 Gum γλασσάρισµα

 1η διόρθωση

 Διορθωτικό  
 γλασσάρισµα



ΕΠΙλΥΣΗ ΠΡΟΒλΗΜΑΤΩΝ

opaque 

Πρόβληµα Αιτία λύση Παρατήρηση
Σχηµατισµός φυσαλίδων Πορώσεις στο µεταλλικό 

σκελετό
Σε περίπτωση µεγάλων 
πορώσεων απαιτείται µια εκ νέου 
κατασκευή του σκελετού.
Σε περίπτωση µικρών πορώσεων, 
επεξεργαστείτε εκ νέου την 
επιφάνεια. 

Εάν ο σκελετός περιέχει πορώσεις, δεν 
επιτρέπεται η εφαρµογή opaque. Οι 
πορώσεις οδηγούν σε φυσαλίδες στη 
στρώση του opaque. Ο εγκλεισµένος 
αέρας διαστέλλεται κατά την όπτηση 
και επιφέρει τη δηµιουργία φυσαλίδων.

Οι πάστες περιέχουν 
νερό

Χρησιµοποιήστε το VINTAGE MP 
opaque liquid για τη ρύθµιση του 
ιξώδους της πάστας. Σε περίπτωση 
εφαρµογής του opaque µε πινέλο, 
αποµακρύνετε κατάλοιπα νερού 
από το πινέλο µε επιµελές στέγνωµα.

Το VINTAGE MP opaque liquid περιέχει 
οργανικές ουσίες. Η θερµοκρασία και οι 
χρόνοι στεγνώµατος διαφέρουν από 
αυτές του νερού.

Σύντοµος χρόνος 
στεγνώµατος

Πρέπει να υπολογιστεί ένας 
ελάχιστος χρόνος στεγνώµατος 5 
λεπτών.

Το VINTAGE MP opaque liquid περιέχει 
οργανικές ουσίες.

Θερµοκρασία 
στεγνώµατος πολύ 
µεγάλη

λάβετε υπόψη τα στοιχεία 
όπτησης στις οδηγίες χρήσης . 
Εάν το θερµοστοιχείο του  φούρνου 
είναι συναρµολογηµένο πλευρικά 
της βάσης στεγνώµατος, η 
θερµοκρασία όπτησης θα πρέπει 
να επιλεχθεί κατά περ.100°C 
χαµηλότερη, από αυτήν που 
αναφέρεται στις οδηγίες αυτές. 

• Οι θερµοκρασίες όπτησης διαφέρουν 
ανάλογα µε την κατασκευή του φούρνου. 
Μία δοκιµαστική όπτηση µε οπτικό 
έλεγχο συνιστάται πριν τη χρήση.

• Ελέγξτε την επιφάνεια του opaque 
µετά την όπτηση. Σε περίπτωση 
κυρτών υψωµάτων διορθώστε τα, για 
να αποτρέψετε το σχηµατισµό 
φυσαλίδων κατά τα επακόλουθα 
στάδια όπτησης και το γλασσάρισµα.

Χρησιµοποίηση 
στεγνωµένης πάστας

Χρησιµοποιήστε νέα πάστα Εάν η πάστα opaque στέγνωσε στην 
πλάκα ανάµιξης, περιέχει εγκλεισµένο 
αέρα. Ο αέρας διαστέλλεται κατά την 
όπτηση και οδηγεί στο σχηµατισµό 
φυσαλίδων.

Ανεπαρκές vacuum στο 
φούρνο

Ελέγξτε το πρόγραµµα  όπτησης. 
Ελέγξτε το vacuum του φούρνου.

Κατά την όπτηση µε ανεπαρκές vacuum 
παραµένουν φυσαλίδες αέρα µεταξύ 
του µεταλλικού σκελετού και του opaque. 
Ο εγκλωβισµένος αέρας διαστέλλεται 
κατά την όπτηση της οδοντίνης.

Η στρώση opaque 
ανασηκώνεται

Η πορσελάνη δεν 
εφαρµόστηκε άµεσα 
µετά την προετοιµασία 
του σκελετού

Εφαρµόστε το opaque αµέσως 
µετά την προετοιµασία του 
σκελετού και οπτήστε.

Εφαρµόζετε την πορσελάνη αµέσως 
µετά την προετοιµασία του σκελετού, 
για να αποτρέψετε τη µείωση του 
δεσµού µετάλλου-πορσελάνης.

λάθος πρόγραµµα  
όπτησης

Ελέγξτε τη θερµοκρασία και το 
χρόνο στεγνώµατος.

Εάν η θερµοκρασία στεγνώµατος έχει 
προγραµµατιστεί πολύ υψηλά και ο 
χρόνος είναι πολύ µεγάλος, η 
διαδικασία τήξης αρχίζει στην κοπτική 
περιοχή  και οδηγεί σε ανασηκώµατα.

Ρωγµές στην επιφάνεια Η στρώση opaque είναι 
ανοµοιόµορφη ή πολύ 
παχιά 

Να απλωθεί οµοιόµορφα το 
opaque.

Εάν η στρώση opaque δεν έχει 
οµοιόµορφο πάχος, µπορεί να 
προκύψουν ρωγµές στην επιφάνεια.

Πολύ σύντοµo στέγνωµα Παρατείνετε το χρόνο στεγνώµατος

Ανοµοιόµορφο χρώµα 
µετά την  όπτηση

Η πάστα περιέχει νερό Χρησιµοποιήστε VINTAGE MP 
opaque liquid για τη ρύθµιση του 
ιξώδους πάστας. Σε περίπτωση 
εφαρµογής του opaque µε πινέλο, 
αποµακρύνετε κατάλοιπα νερού 
από το πινέλο µε επιµελές 
στέγνωµα

Γυαλιστερή επιφάνεια 
µετά την όπτηση

Η θερµοκρασία 
στεγνώµατος είναι πολύ 
υψηλή

Μειώστε τη θερµοκρασία 
στεγνώµατος

Κιτρινωπός 
αποχρωµατισµός

Εξαρτάται από τη 
σύνθεση του κράµατος

Ελέγξτε τα συστατικά του 
κράµατος

Σε περίπτωση κραµάτων που περιέχουν 
ασήµι επιλέξτε κράµα µε αναλογία 
ασηµιού κάτω από 30%.

Χρώµα πολύ σκούρο Στρώση opaque πολύ 
λεπτή

Εφαρµόστε παχύτερη στρώση 
opaque
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body, Enamel και Translucent

Πρόβληµα Αιτία λύση Παρατήρηση
Εµφάνιση επιφανειακών 
µικρορωγµών µετά την 
όπτηση

Ο χρόνος στεγνώµατος 
είναι παρατεταµένος

Συντοµεύστε το χρόνο 
στεγνώµατος

Παστοειδείς, παχιές στρώσεις 
πορσελάνης αναπτύσσουν κατά το 
στέγνωµα µικρορωγµές. Αυτές 
παραµένουν στην επιφάνεια µετά την 
όπτηση.

Απότοµο σκάσιµο της 
πορσελάνης µετά την 
όπτηση

Ο χρόνος στεγνώµατος 
παραείναι µικρός

Παρατείνετε το χρόνο 
στεγνώµατος

Η πορσελάνη στέγνωσε πολύ γρήγορα 
στο φούρνο. Εάν παραµένει υπόλοιπη 
υγρασία στην πορσελάνη λόγω 
ταχύτερου στεγνώµατος , αυτή µπορεί 
να βράσει και να οδηγήσει εκ των έσω 
σε απότοµο σκάσιµο.

Η πρώτη οπτηµένη 
στρώση ανασηκώ- νεται

Ελέγξτε τη µέθοδο 
συµπύκνω- σης

Μειώστε τη συχνότητα  
συµπύκνωσης

Πολύ έντονη συµπύκνωση οδηγεί σε 
πολύ υψηλή πυκνότητα της 
πορσελάνης, που µπορεί να οδηγήσει 
σε αποχωρισµό από το σκελετό.Συµπυκνώστε εντονότερα 

αυχενικά απ' ότι στην κοπτική ζώνη

Η στρωµατο- ποίηση δεν 
είναι οµοιό- µορφη

Η στρώση θα πρέπει να έχει το 
ίδιο πάχος παρειακά και 
γλωσσικά.

Σε περίπτωση µεγάλης διαφοράς 
πάχους κεραµικής στρώσης από 
παρειακά προς γλωσσικά, η κεραµική 
θα συρρικνώνεται πάντα προς το 
µεγαλύτερο πάχος στρώσης.

Προβλήµατα δεσµού στα 
επακόλουθα στάδια 
όπτησης

Πολύ γυαλιστερή 
επιφάνεια της πρώτης 
στρώσης

Τρόχισµα της επιφάνειας για την 
απαλοιφή της γυαλάδας της 
επιφάνειας

Σχηµατισµός φυσαλίδων Η στρώση opaque 
περιέχει φυσαλίδες

Ελέγξτε πριν την εφαρµογή της 
µάζας οδοντίνης την επιφάνεια 
του opaque

Εάν η στρώση opaque περιέχει 
φυσαλίδες, αυτές θα οδηγήσουν τα 
επακόλουθα στάδια όπτησης σε 
σχηµατισµό φυσαλίδων στη µάζα 
οδοντίνης.

Η θερµοκρασία όπτησης  
παραείναι υψηλή

Μειώστε τη θερµοκρασία όπτησης

Η πορσελάνη είναι 
µολυσµένη

Αποφύγετε την µόλυνση 
Παρατείνετε το χρόνο 
στεγνώµατος.

Κιτρινωπός 
αποχρωµατισµός

Οφείλεται στη σύνθεση 
του κράµατος

Ελέγξτε τα συστατικά του 
κράµατος.

Σε περίπτωση κραµάτων που περιέχουν 
ασήµι επιλέξτε κράµα µε αναλογία 
ασηµιού κάτω από 30%.

Ανεπαρκής γυαλάδα 
µετά το γλασσάρισµα

Θερµοκρασία όπτησης 
πολύ χαµηλή

Ελέγξτε τη θερµοκρασία όπτησης Μετά το γυάλισµα της αποκατάστασης, 
καθαρίστε την καλά σε ατµό ή 
ultrasonic.

Η πορσελάνη δεν είναι 
ζωηρή

Κατά την στρωµατο- 
ποίηση αναµείχθηκαν οι 
κεραµικές µάζες

Αποφεύγετε την υπερβολική 
συµπύκνωση κατά τη 
στρωµατοποίηση.

Πολύ χαµηλό ή 
ανεπαρκή

Ελέγξτε το vacuum του φούρνου 

Ανεπαρκή 
στέγνωµα

Ελέγξτε τη διαδικασία 
στεγνώµατος

Το επιθυµητό χρώµα δεν 
µπορεί να αναπαραχθεί

Το στρώµα opaque 
παραείναι λεπτό

Εφαρµόστε παχύτερο στρώµα 
opaque
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