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VINTAGE MP is een ultra-fi jne microkeramiek, ontwikkeld volgens de nieuwste inzichten van de 

porseleintechnologie. Met de aanbevolen WAK-bereik van 13,6 x 10-6 K-1 - 15,2 x10-6 K-1 , kunnen  

alle PFM (metaalkeramiek legeringen) of hoog edelmetalen legeringen, semi-edelmetalen  

legeringen of niet edelmetalen legeringen tĳ dbesparend worden opgebakken tot een esthetisch 

hoogwaardig resultaat.

Via een nieuw productieproces is VINTAGE MP gecreërd. Temperatuurbestendige kleurpigmenten 

worden in de kristalfase en glasfase zelfs na meerdere bakprocessen mogelĳ k gemaakt.   

De lichttransmissie en het uiterlĳ k van natuurlĳ ke tanden kunnen makkelĳ k en nauwkeurig worden 

nagebootst. 
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INHOUD

VEILIGHEIDINFORMATIES

1 Als zich tĳdens het gebruik van dit product allergische reacties voordoen, zoals uitslag of 
 ontstekingen, stop dan onmiddellĳk met het gebruik en waarschuw een arts.
2 Voorkom contact met zachte weefsels, huid of ogen. Bĳ  contact met de ogen dadelĳ k  
 uitspoelen met een ruime hoeveelheid water en een arts raadplegen.

1-1 Opmerkingen

1-2 Belangrijke opmerkingen

2-1 Reproductie van natuurgetrouwe kleuren

1 Gebruik van oogbescherming wordt aangeraden bĳ contourwerk.
2 Gebruik van stofafzuiging of masker wordt aangeraden bĳ contourwerk.
3 Dit product mag alleen voor het aangewezen doel worden gebruikt.
4 Dit product is alleen bestemd voor professioneel tandheelkundig gebruik.

2-2 Brede compatibiliteit met verschillende PFM legeringen 

2-3  Uitstekende hanteerbaarheid

KENMERKEN
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1 Esthetische restauraties zĳ n mogelĳ k dankzĳ  het breed gewaaierde kleurensysteem, 
 zoals Opaal Translucent en/of Opaal glazuurmassa.
2. Meer levensechte kleuren kunnen worden gereproduceerd door middel van de nieuw 
 ontwikkelde pasta`s Base Opaque en Shade Opaque, waarvan zelfs een dunne laag genoeg 
 is om de metalen kleur effectief af te dekken.
3. De fl uorescentie is vergelĳ kbaar met die van natuurlĳ ke tanden – vooral Cervical Trans en 
 schoudermassa leveren een sterke fl uorescentie voor het creëren van een vitaal uiterlĳ k zelfs 
 met dunne lagen in het cervicaal gebied.

1 VINTAGE MP is compatibel met verschillende PFM legeringen met verschillende thermische 
 uitzettingscoëffi ciënten, niet edelmetalen legeringen, palladium legeringen en ook hoog 
 edelmetalen legeringen.
2 De aanbevolen waarde van het thermische uitzettingscoëffi ciënt bedraagt 
  13,6 x 10-6 K-1 - 15,2 x10-6 K-1 (25-500°C).

1 Met de nieuw ontwikkelde pastatypes Opaque porseleinen, Base Opaque en Shade Opaque 
 kan een dunner en homogener laag worden aangebracht en kan de metalen kleur effectiever 
 worden afgedekt. Daarnaast is de droogtĳ d voor het bakken gereduceerd, wat tĳ d bespaard.
2. De baktemperatuur van correctiemassa is 150°C lager dan de baktemperatuur van dentine 
 en glazuurmassa wat de vervorming van de opgebakken restauratie na de correctie vermindert.
3. Met slechts twee lagen, Opaal en Dentine, kan een natuurlĳ ke kleur worden bereikt.
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3-1 Systeem en Kleuren

SYSTEEM KLEUREN

Base Opaque (1 kleur) 

Shade Opaque (28 kleuren) 

Cervical (4 kleuren) 

Margin (20 kleuren)  

Body (21 kleuren)

Opaque Dentin (13 kleuren) 

Opal (6 kleuren)

Incisal (4 kleuren)  

Opal Effect (9 kleuren)

Enamel Effect (6 kleuren) 

Cervical Trans (5 kleuren)

Color Effect (10 kleuren)

Correction (3 kleuren)

Gum (4 kleuren) 

Base Opaque (1 kleur)

Aanbrengen op de metalen oppervlakte om een goede hechting te verkrĳ gen en om metalen 
uiterlĳ k af te dekken. De ideale viscositeit kan door het mengen met VINTAGE MP Opaque 
Liquid worden bereikt.

1

Shade Opaque (28 kleuren)

Deze porseleinen bestaan in 28 tinten, inclusief 7 Effect kleuren, en kunnen op de gebakken 
Base Opaque worden aangebracht. Om de ideale kleur te verkrĳ gen, kunnen ze met elkaar 
worden gemengd. De viscositeit kan makkelĳ k worden aangepast met VINTAGE MP Opaque 
Liquid. 
· OM-G (Opaque Modifi er Grey)  Grĳ sachtig porselein
· OM-O (Opaque Modifi er Orange) Oranjeachtig porselein
· OM-Br (Opaque Modifi er Brown) Bruinachtig porselein 

· OM-Y (Opaque Modifi er Yellow) Geelachtig porselein
· OM-BG (Opaque Modifi er Blue Grey) Grĳ sachtig-blauw porselein 

· OM-LP (Opaque Modifi er Light Pink) Licht rozeachtig porselein
· OM-DP (Opaque Modifi er Dark Pink) Donker rozeachtig porselein

2

Cervical (4 kleuren)

Elementaire cervicale kleuren voor het reproduceren van cervicale gebieden. Kan met 
dentinemassa worden vermengd voor intensievere kleuren, vooral met donkere en effectievere 
kleuren zoals A4 of B4.

3

Margin (20 kleuren)

Te gebruiken voor het reproduceren van schoudermassa, inclusief 7 effectkleuren.   
Deze kleuren hebben een sterkere fl uorescentie dan dentinemassa, zodat hoogwaardigere 
esthetische resultaten in het cervicaal gebied kunnen worden bereikt. Margin effect kleuren 
kunnen voor de gewenste kleur worden gemengd met andere schoudermassa‘s. Verder heeft 
VINTAGE Margin Hardening Liquid het vermogen het porselein bĳ  het drogen uit te harden 
waardoor het opbouw frame makkelĳ k loskomt van het pĳ ler element. 
· W0M Lichte witachtige massa om de “bleek massa’s” op te lichten.
  Met andere schoudermassa’s volgens mengtabel te gebruiken.
· NM Neutrale lichte massa om schouder basis massa’s op te lichten 

· CLM (Clear Margin) Doorschĳ nende kleur
· LPM (Light Pink Margin) Intensieve licht rozeachtige kleur
· DPM (Dark Pink Margin) Intensieve donker rozeachtige kleur
· OrM (Orange Margin) Intensieve oranjeachtige kleur
· BrM (Brown Margin) Intensieve bruinachtige kleur
· MLM (Masking Light Margin) Opaque A2M kleur wordt voor het aanpassen van de 
  transparentie gebruikt
· MDM (Masking Dark Margin) Opaque A4M kleur wordt voor het aanpassen van de   
  transparentie gebruikt

4

Opaque Dentin (13 kleuren)

Deze porseleinen hebben dezelfde kleur als dentinemassa‘s maar zĳ n meer opaak. Ze 
worden in linguale gebieden of voor de gingivale zĳ de van bruggen gebruikt, waar maar een 
beperkte ruimte voor het porselein is. Hogere opaciteit van de dentinemassa kan worden 
bereikt door deze met porselein te vermengen.
· OD-N Diluent Keramiek wordt gebruikt voor het oplichten van massa’s en dient  
   te worden aangemengd met de standaard Opaque Dentine massa’s.

5
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Opaal porseleinen

Opal Effect (9 kleuren)

Glazuureffectkleuren met opalescentie. Wordt vooral bĳ  dentinemassa aangebracht of wordt 
samen met Opaalglazuur gebruikt. 

· OPAL T (Translucent) Lichtelĳ k translucente kleur
· OPAL SL (Superlucent) Lichtelĳ k blauwachtig porselein met hoge een 
  opalescente doorschĳ nendheid
· OPAL MI (Milky) Melkachtig kleur massa voor het gebruik in de molare 
  gebieden van de knobbels of witachtige gebieden
· OPAL WB (White Band) Translucenter dan OPAL MI voor de marginale randen en 
                               interproximale gebieden            

· OPAL WE (White Enamel) Translucenter dan OPAL WB voor de marginale randen 
  en interproximale gebieden 

· OPAL OC (Occlusal) Translucenter dan OPAL WE voor het gebruik in 
  occlusale gedeelten van de molaren
· OPAL AM-R (Amber Red) Een lichtelĳ k roodachtig amberkleurig porselein voor 
  het reproduceren van glazuurkleuren
· OPAL AM-Y (Amber Yellow) Een lichtelĳ k geelachtig amberkleurig porselein voor het 
  reproduceren van glazuurkleuren
· OPAL AM-V (Amber Violet) Een lichtelĳ k violetachtig amberkleurig porselein voor 
  het reproduceren  van glazuurkleuren

9

Opal (6 kleuren)

Glazuurkleuren met opalescentie. Natuurgetrouwe tinten worden mogelĳ k door deze in twee 
lagen samen met dentinemassa aan te brengen.

7

OPAL 55 is de helderste kleur. Hoe hoger het nummer, hoe hoger de translucentie met een 
amberkleurige kleur.

Incisal (4 kleuren)

Glazuurkleuren zonder opalescentie. 
Het aanbrengen samen met dentine en doorschĳ nende massa‘s in drie lagen, maakt de 
reproductie van natuurgetrouwe glazuurkleuren voor restauraties met een palatinaal metalen 
gedeelte tot incisale of occlusale gebieden mogelĳ k. Incisaal is de tweede van de drie lagen.

8

Enamel Effect (6 kleuren)

Porselein met translucente glazuureffecten zonder opalescentie. 
· T (Translucent) Sterk doorschĳ nend porselein voor gebruik in de bovenste 
  van de drie lagen
· BT (Blue Translucent) Blauwachtig doorschĳ nend porselein
· PT (Pink Translucent) Rozeachtig doorschĳ nend porselein
· GT (Grey Translucent) Grĳ sachtig doorschĳ nend porselein
· OT (Orange Translucent) Oranjeachtig doorschĳ nend porselein
· T-Glass Het meest doorschĳ nend porselein

10

Cervical Trans (5 kleuren)

De baktemperatuur van deze doorschĳ nende, cervicale porseleinen is iets lager dan de 
baktemperatuur van dentine of conventionele cervicale poeders. Ze reproduceren dieper 
doorschĳ nende kleuren in cervicale gebieden en creëren vlakke oppervlakken voor een 
uitstekende compatibiliteit met het tandweefsel. Ze zĳ n hoog-fl uorescent.
· CT-A Oranjeachtig doorschĳ nend porselein voor het gebruik met A kleur 
  groepen gemengd met CT-CL
· CT-B Geelachtig doorschĳ nend porselein voor het gebruik van met B kleur 
  groepen gemengd met CT-CL
· CT-R Roodachtig doorschĳ nend porselein voor het gebruik met R kleur groepen  
  gemengd met CT-CL
· CT-W (White) Een lichtelĳ k doorschĳ nend porselein gebruikt voor het reproduceren van 
  een lichtere kleur in het cervicale gebied
· CT-CL (Clear) Doorschĳ nend porselein

11

Color Effect (10 kleuren)

De effectmassa´s kunnen met of zonder dentinemassa worden gebruikt, al naar behoefde. 
· MP (Mamelon Pink) Rozeachtig porselein voor het reproduceren van mamelons in de 
  incisale gebieden van  tanden van jongere patiënten 

· MIv (Mamelon Ivory) Ivoorachtig porselein voor het reproduceren van mamelons in 
  incisale gebieden van tanden van middel-oude patiënten 

· MY (Mamelon Yellow) Geelachtig porselein voor het reproduceren van mamelons in de 
  incisale gebieden van de tanden van oudere patiënten 

· RED (Red) Intensieve rozeachtige kleur 
· Y (Yellow) Intensieve geelachtige kleur
· O (Orange) Intensieve oranjeachtige kleur
· G (Grey) Intensieve grĳ sachtige kleur
· W (White) Intensieve witachtige kleur
· Br (Brown) Intensieve bruinachtige kleur
· Bl (Blue) Intensieve blauwachtige kleur

12

Gum (4 kleuren)

Met deze rozeachtige porseleinkleuren kunnen Gum kleuren worden gereproduceerd. 
Omdat de baktemperatuur lager ligt dan die van dentinemassa, kunnen ze na het bakken van 
het reguliere porselein gebruikt worden, zodat door het bakken veroorzaakte deformaties 
kunnen worden verminderd.
· Gum-LP (Gum Light Pink) Lichtere rozeachtige gum kleur
· Gum-DP (Gum Dark Pink) Donkerdere rozeachtige gum kleur
· Gum-V (Gum Violet) Violette gum kleur
· Gum-Or (Gum Orange) Oranje-rozeachtige gum kleur

13

Body (21 kleuren)

Deze porseleinen worden gebruikt om dentinekleuren te reproduceren.
6
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Correction (3 kleuren)

Kunnen in kleine hoeveelheden voor de correctie na het contoureren of het zelf-glazuren 
worden gebruikt.
De baktemperatuur van deze massa ligt 150°C lager dan die van dentinemassa, wat de 
vervorming na het bakken vermindert. 
•ADD-ON B Kleur A3B dentine correctiemassa
• ADD-ON T Translucente massa voor de correctie van het glazuur
• CPM FINE Fĳ nkorreligere massa dan ADD-ON B. Wordt gebruikt om de randafsluiting  
  na het zelf-glazuren aan te passen

14

VINTAGE MP Opaque Liquid  

Opaque vloeistof om de viscositeit van VINTAGE MP Opaque pasta‘s aan te passen. 
15

VINTAGE Mixing Liquid   

Mengvloeistof voor VINTAGE MP massa‘s (uitgezonderd VINTAGE MP Opaque pasta),   
wordt gebruikt om de hanteerbaarheid voor een makkelĳ ke opbouw te verbeteren. 

16

VINTAGE Mixing Liquid-HC    

Deze vloeistof wordt gebruikt om de ideale hanteerbaarheid van de massa‘s te verkrĳ gen. 
Zowel bĳ  ongemengd gebruik als bĳ  het mengen met gedistileerd water of VINTAGE Mixing 
Liquid. 

17

VINTAGE Margin Hardening Liquid   

Mengvloeistof voor schoudermassa. Wanneer gedroogd met een droger zorgt deze vloeistof 
voor het uitharden van de schoudermassa en maakt het loskomen van het frame van het 
pĳ ler element makkelĳ ker. 

18

VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid  

Voor het aanbrengen op het gipsmodel wat het loskomen van de massa mogelĳ k maakt. 
19

VINTAGE CPM Modelling Liquid  

Mengvloeistof voor correctie en schoudermassa‘s. 
20

3-3 Verpakking (Set samenstelling)

· Base Opaque (1 kleur, 5g) BASE
· Shade Opaque (8 kleuren, 5g) A1O, A2O, A3O, A3.5O, A4O, B2O, B3O, C2O
· Cervical (3 kleuren, 15g) AC, BC, CC
· Body (8 kleuren, 15g) A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B2B, B3B, C2B
· Opaque Dentin (8 kleuren, 15g) OD-A1, OD-A2, OD-A3, OD-A3.5, OD-A4, OD-B2, 
 OD-B4, OD-C2

· Opal (4 kleuren, 15g) OPAL 57, OPAL 58, OPAL 59, OPAL 60
· Opal Effect (1 kleur, 15g) OPAL T
· Correction (2 kleuren, 15g) ADD-ON T, ADD-ON B
· VINTAGE MP Opaque Liquid  3ml / 1 fl esje
· VINTAGE Mixing Liquid  50ml / 1 fl esje

· Base Opaque (1 kleur, 5g) BASE
· Shade Opaque (4 kleuren, 5g) W0O, W1O, W2O, W3O
· Body (4 kleuren, 15g) W0B, W1B, W2B, W3B
· Opaque Dentin (2 kleuren, 15g) OD-N, OD-W0

· Opal (3 kleuren, 15g)  OPAL 55, OPAL 56, OPAL 57
· Opal Effect (1 kleur, 15g) OPAL T
· VINTAGE MP Opaque Liquid  3ml / 1 fl esje

· Opal Effect (9 kleuren, 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 kleuren, 15g) BT, OT, PT, GT, T-GLASS
· Cervical Trans (5 kleuren, 15g) CT-CL, CT-W, CT-A, 
 CT-B, CT-R
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· Color Effect (10 kleuren, 15g) W, O, Br, Y, Bl, G, MP, MY, 
 MIv, RED
· Gum (4 kleuren, 15g) Gum-LP, Gum-DP, Gum-V,  
 Gum-Or

· Margin (13 kleuren, 15g) W0M, A1M, A2M, A3M, A3.5M, A4M, rootAM, 
 B2M, B4M, C2M, C4M, D3M, NM
· Margin Effect (7 kleuren, 15g) CLM, LPM, DPM, MLM, MDM, OrM, BrM
· Correction (2 kleuren, 15g) ADD-ON B, CPM FINE
· VINTAGE CPM Modelling Liquid 3ml / 1 fl esje
· VINTAGE Margin Hardening Liquid 50ml / 1 fl esje
· VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid 7ml / 1 pen

Starter Sets

Individuele producten

Verwante producten

Kleur A2  Kleur A3
· Base Opaque (1 kleur, 5g) BASE · Base Opaque (1 kleur, 5g) BASE
· Shade Opaque (1 kleur, 5g) A2O · Shade Opaque (1 kleur, 5g) A3O
· Cervical (1 kleur, 15g) AC · Cervical (1 kleur, 15g) AC
· Body (1 kleur, 15g) A2B · Body (1 kleur, 15g) A3B
· Opaque Dentin (1 kleur, 15g) OD-A2 · Opaque Dentin (1 kleur, 15g) OD-A3

· Opal (1 kleur, 15g) OPAL 58 · Opal (1 kleur, 15g) OPAL 59
· Opal Effect (1 kleur, 15g) OPAL T · Opal Effect (1 kleur, 15g) OPAL T
· VINTAGE MP Opaque Liquid 3ml / 1 fl esje  · VINTAGE MP Opaque Liquid 3ml / 1 fl esje 

· VINTAGE Mixing Liquid 20ml / 1 fl esje  · VINTAGE Mixing Liquid 20ml / 1 fl esje

 Base Opaque  1 kleur, 5g
 Shade Opaque 21 kleuren, 15g
 Opaque Effect  7 kleuren, 15g
 Cervical  4 kleuren, 15g, 50g
 Margin  20 kleuren, 15g
 Body  21 kleuren, 15g, 50g *
 Opaque Dentin  13 kleuren, 15g, 50g
 Incisal                               4 kleuren, 15g, 50g *
 Opal  6 kleuren, 15g, 50g *
 Opal Effect  9 kleuren, 15g, 50g *
 Enamel Effect                        6 kleuren, 15g, 50g *
 Color Effect  10 kleuren, 15g
 Cervical Trans  5 kleuren, 15g
 Gum  4 kleuren, 15g
 Correction  3 kleuren, 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

* 200g verpakkingen zĳ n in bepaalde kleuren verkrĳ gbaar

 VINTAGE Art

 Ceramosonic S

 VINTAGE Shade Guide

 VINTAGE Gumy

 SHOFU Porcelain Brushes
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AANBRENGEN

4-1 VINTAGE MP Kleur Tabellen

Tabel 1 – Basis kleuren 

Tabel 2 – Whitening Kleuren 

Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

Tabel 3 – Opaque Dentine

Tabel 4 – Margin    
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Indien de metalen kleur na de eerste bak niet kan worden afgedekt, moet ze bĳ  de 
volgende bakken worden aangepast.

Opmerking

4-2 Preparaties voor gebruik

Voorbehandeling van de metalen onderstructuur

De voorbehandeling van de metalen onderstructuur beïnvloedt in hoge mate de hechting 
tussen porselein en metaal. Volg de aanwĳ zingen van de fabrikant van het metaal voor 
metalen voorbehandeling, oxidatie en reiniging.

4-3 Aanbrengen  

Lagenschema bĳ  gebruik van Opaal Incisaal (2-lagentechniek)

Lagenschema bĳ  gebruik van Incisaal (3-lagentechniek)

Opaque aanbrengen
1 Aanbrengen van Base Opaque

Meng Base Opaque voor gebruik goed 
met een plastic spatel. Breng de 
benodigde hoeveelheid aan op een 
glazen mengplaatje. Breng een dun 
laagje met een vlakke penseel etc. aan 
om de metalen oppervlakte te reinigen  
en bak het geheel vervolgens af.

1. Reinig de spatel of penseel en verwĳ der overtollig water grondig. Gebruik de 
 juiste hoeveelheden pasta en mengvloeistof. Restanten van de gedispenseerde  
 pasta en vloeistof niet teruggieten in de pot. 
2. Meng de pasta grondig met een schone spatel en giet deze op een glazen   
 mengplaatje. Sluit de deksel direct na gebruik.
3. Gebruik VINTAGE MP Opaque Liquid om de viscositeit van de pasta aan te passen. 
 Niet mengen met water of andere mengvloeistoffen.
4. Droog de vloeibare componenten van Paste Opaque voldoende voor het bakken.

Opmerking

2 Aanbrengen van Shade Opaque    

Meng de Paste Opaque voor gebruik 
goed met een plastic spatel. Breng de 
benodigde hoeveelheid aan op een 
glazen mengplaatje. Breng de Paste  
Opaque met een vlakke penseel etc.  
aan om de onderstructuur af te dekken 
en bak het geheel af.

3 Aanbrengen van de cervicale massa    

Maak de kleuren in het cervicaal gebied 
gelĳ k, meng de cervicale massa in de 
aangegeven mengverhouding en bouw 
halvemaan vormig op. De sterkte is 
afhankelĳ k van de gewenste effecten en 
ruimte. Aanbrengen van de 

cervicale massa

Aanbrengen van Base 
Opaque

Mengen van de pasta

Aanbrengen van Shade 
Opaque

Mengen van de pasta

Tip Aanpassen van de kleur van de grondlaag      
Pas de kleur van de grondlaag van de Opaque aan door 
gebruik van VINTAGE Art (stain) na het bakken. 
Gebruik Shade Stain (AS, BS, CS, DS, RS) etc. voor 
cervicale gebieden, en Bl (Blue), G (Grey) or Bl-G 
(Blue Grey) voor het incisaal gebied. Aanpassen van de kleur 

van de grondlaag



4 Aanbrengen van Body en Enamel

Tip Let bĳ  het terug snĳ den op de structuur van de natuurlĳ ke dentitie, welke bestaat uit 
drie gebieden: incisaal, centraal en cervicaal.

Opbouw van Dentinemassa

Opbouw van Dentinemassa (Body) 
Met de eerste opbouw van dentine zal de defi nitieve anatomische vorm worden bereikt. 
Na de condensatie, kan de precieze omvang van de dentine door  terug-snĳ den worden 
bereikt.

1

Terug-snĳ den van de labiale zĳ de van de dentinemassa 
• Reduceer de labiale zĳ de van de dentinemassa om ruimte voor de glazuurmassa te  
 maken.
• Reduceer tot 1/3 van de incisale zĳ de en vervolgens tot 2/3 van de incisale kant.
• Reduceer het interproximaal gebied tot de linguale zĳ de om ruimte voor de glazuurmassa 
 te maken.
• Voeg op de gereduceerde labiale zĳ de van de dentinemassa mamelonstructuur toe en pas 
 de oppervlakte aan, waarbĳ  u let op de draaiïng van de tand en dergelĳ ke.

2

Terugsnĳ den van de Dentine Vormgeven van de 
mamelonstructuur

Aanbrengen van de 
incisaalmassa

Opbouw van glazuurmassa (met opaalmassa) 
• Opbouw van opalmassa aan de labiale zijde:

Breng opaalmassa op de dentinemassa aan. De opaalmassa 
krimpt tĳ dens het bakken, dus zorg dat u het overdimensionaal 
aanbrengt.
• Opbouw van opaalmassa aan de linguale zijde:

Snĳ  de linguale incisale kant weg om de gewenste vorm te 
verkrĳ gen. Bouw de gereduceerde linguale incisale kant met 
Opaalmassa op.

3

Terugsnĳ den van de linguale vlakken Aanbrengen van de 
incisaalmassa 

Aanbrengen van de 
interproximaal gebieden

• Opbouw van glazuurmassa in het interproximaal gebied:

Verwĳ der het frame van het model om de glazuurmassa aan het 
interproximaal gebied op te bouwen en condenseer.

Tip 1. Wrap around effect   
Besmeer de labiale, linguale, incisale 
en interproximale oppervlakte met 
opaalmassa. Het besmeren 
van de geheele oppervlakte met 
opaalmassa creërt diepte en 
doorschĳ nendheid van de kleur.
2. Condenseren   
Gebruik de Ceramosonic condensator voor een effectiever condensatie en een 
gecontroleerde krimp.

Doorsnede van de aangebrachte lagen

5 Bakken    

Nadat het opbouwen is afgerond, kunt u de vorm aanpassen en 
de overtollige massa met een droge penseel verwĳ deren van het 
cervicaal gebied. Verwĳ der de resterende massa van de binnenkant 
van het frame en bak in de oven.

Na het bakken
6 Vormgeven    

Contoureer volgens de conventionele methode:
Contoureer de restauratie met SHOFU Dura-Green Stones en/of Diamond Points en/of
Polishers van het CeraMaster Finishing & Polishing Kit na het bakken. 

Kleurcontrole en individualiseren Kroon gereed

Contouren aanbrengen

7 Afwerken    

Reinig de restauratie na het vormgeven met een ultrasone of stoomreiniging. De gehele 
restauratie kan indien nodig geindividualiseerd worden of de vorm kan worden aangepast 
met VINTAGE Art (stain), worden geglazuurd en gebakken. 
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Opmerking

5-1 Margin 
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Breng een laag van Margin Porcelain Isolation Liquid 
aan op de marginale zĳ de van het werkmodel en verwĳ der 
overbodige vloeistof met lucht. Indien te veel Margin 
Porcelain Isolation Liquid wordt aangebracht kan de 
binnenkant van de restauratie zwart worden na het 
bakken.

Vorm van het metaal frame   

Indien een volkeramische schouder nodig is, verwĳ der 
het metaal aan de labiale zĳ de van het cervicaal gebied 
om een adequate ruimte voor de Schoudermassa 
van 0.5-0.7 mm te bereiken. De sterkte van de PFM 
restauratie is in groot gedeelte afhankelĳ k van het 
metaalframe. 

Aanbrengen van Margin Porcelain Isolation Liquid   

Breng een laagje van Margin Porcelain Isolation Liquid aan 
op de marginale zĳ de van het gipsmodel. 

Design van het metaal frame

Aanbrengen van de 
margin isolatie vloeistof

De eerste opbouw   

Plaats het frame dat met opaker is voorzien op het geïsoleerde gipsmodel, breng  
schoudermassa aan, meng met VINTAGE Margin Hardening Liquid en condenseer. Na het 
contoureren drogen met een haardroger, de kroon van het werkmodel verwĳ deren en bakken. 

Drogen met een  föhnVorm correctie met penseelCondenserenAanbrengen

Tweede opbouw

Na het bakken zonodig extra schoudermassa aanbrengen en 
condenseren. Verwĳ der de kroon van het werkmodel en bak. 
Zonodig kan de procedure worden herhaald om de schoudermassa 
te fi xeren. 

Tweede opbouw
CPM FINE 

CPM FINE wordt na het zelf-glazuren gebruikt. Bouw het marginale gebied na het zelf-glazuren 
met CPM FINE op. Verwĳ der overtollig porselein door lichte druk uit te oefenen op de kroon 
aan het geisoleerd gipsmodel. Na het controleren van de pasnauwkeurigheid het overtollige 
porselein verwĳ deren met een penseel en 
drogen met een haardroger. Verwĳ der de 
kroon en bak het geheel in de oven.
Polĳ st het marginaal gebied na het bakken 
met een SHOFU Ceramiste of CeraMaster 
en fi neer met Dura-Polish Dia. 

Verwĳ deren van overtollig 
porselein

Aanbrengen van CPM FINE

5-2 Cervical Trans  

Cervical Trans wordt gebruikt op de cervicale oppervlakte met het oog op kleurreproductie van het 
cervicale gebied en aansluiting op het weefsel. Cervical Trans beschikt over een lagere baktemperatuur 
dan glazuurmassa, waardoor vlakke oppervlakten na het zelf-glazuren ontstaan. De fl uorescentie 
is hoger dan die van glazuurmassa. Al met een dun laagje kan een voldoende fl uorescentie worden 
bereikt. 

Fluorescentie vergelĳ k in het cervicaalbereik

Indien de opbouw na het vormgeven onvoldoende is

Contoureer en reinig de oppervlakte met een stoom- of ultrasone reiniger en breng 
correctiemassa op het betreffende gebied aan. Voor het zelf glazuren atmosferisch bakken.

1

5-3 Correction porselein  

Indien de opbouw na het zelf-glazuren onvoldoende is

Breng een overtollige hoeveelheid correctiemassa aan en bak atmosferisch.
Na het bakken de opbouw contoureren en polĳ sten met SHOFU Ceramiste of CeraMaster en 
vervolgens met Dura-Polish Dia.

2

Indien een uitgebreide correctie nodig is, opbouwen met dentine en glazuurmassa 
en bakken.

Opmerking

5-4 Gum  

Bouw de individuele Gum porselein op het resterend framewerk dat met opaak is voorzien op en bak.
De baktemperatuur van Gum porselein ligt 20°C lager dan de baktemperatuur van dentinemassa, wat 
de vervorming na het bakken vermindert. 

Vergroting

met Cervical 
Trans

conventionele 
methode



TECHNISCHE SPECIFICATIES

1 1. Thermische uitzettingscoëffi ciënten en glastransitie

6-1 Fysieke eigenschappen 

2 Oplosbaarheidsproef (ISO specifi catie: Onder 100 μg/cm2)

Thermische uitzettings-
coëffi ciënten (25-500 °C)

Glastransitie 
(°C)

Oplosbaarheid (μg/cm2)

6-2 Bakschema 

Drogen & 
Voor-

verwarmen
Oveningang 

(min.)

Stĳ gingsnelheid 
van de 

temperatuur
(°C /min.)

Bakschema

2de bak
4de bak
2de bak
4de bak
2de bak
4de bak
2de bak
4de bak
2de bak
4de bak
2de bak
4de bak

Deze informatie dient alleen als richtlĳ n. Als oppervlakte, doorschĳ nendheid en  
de glans niet overeenkomen met de bakresultaten onder ideale omstandigheiden,  
dient het bakproces te worden aangepast. De bakomstandigheden kunnen 
verschillen door het ontwerp en de voltages van de porseleinovens.  
Het is van groot belang dat proef wordt gebakken voordat het porselein voor 
restauraties wordt gebruikt.
Wanneer Opaque porselein overvloedig is gebruikt, zĳ n langere droogtĳ den voor het 
bakken nodig en moet langzaam worden opgewarmd, zodat de vloeibare onderdelen 
afdoende verbranden.

Opmerking •

•

 Vacuüm brand  Atmosferische brand

 TECHNISCHE SPECIFICATIES

 TECHNISCHE SPECIFICATIES

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  Glazuur

 1. Gum

 Gum Glazuur

 1. Correctie

 Correctiebrand



FOUTOPSPORING

Opaque 

Probleem Oorzaak Oplossing Opmerking
Luchtbellen Optreden van poreusheid 

in het metaal frame
Bĳ  sterke poreusheid ,maak het 
frame opnieuw. 
Als de poreusheden beperkt zĳ n, 
slĳ p de oppervlakte af.

Indien het metaal frame poreus is waar 
Opaque porselein niet kan worden 
aangebracht, vormen de poreusheden 
kleine gaten op de opaaklaag. De in de 
gaten ingesloten lucht verhit en zet uit, 
wat in luchtbellen gaat resulteren.

De pasta‘s bevatten 
water

Bĳ  het aanpassen van de 
viscositeit van de pasta met 
VINTAGE MP Opaque Liquid 
verdunnen. Bĳ  het aanbrengen van 
Opaque porselein met een borstel 
het overtollige water vooraf met 
een borstel grondig verwĳ deren.

VINTAGE MP Opaque Liquid bevat 
organische componenten en de 
droogtemperatuur en -tĳ d verschillen 
van water.

Een te korte droogtĳ d Het is raadzaam minimaal 5 
minuten droogtĳ d aan te houden.

VINTAGE MP Opaque Liquid bevat 
organische componenten.

Een te hoge 
droogtemperatuur

Volg strikt de droogtĳ den die 
speciaal in deze gebruiksaanwĳ zing 
zĳ n aangegeven. Bĳ  gebruik van 
een oven met een thermoelement 
aan de zĳ de van de droogplaat, is 
het raadzaam de droogtemperatuur 
met 100°C te reduceren, afwĳ kend 
van de bepalingen voor 
droogtemperaturen in de 
gebruiksaanwĳ zing.

• Afhankelĳ k van de gebruikte oven kan 
de baktemperatuur verschillen. 
Controleer de bakcondities van de 
oven voor het bakken.

• Controleer de oppervlakte die met 
opaque is voorzien na het bakken. Als 
convexe delen ontdekt worden, 
moeten ze worden gecorrigeerd om 
door additioneel bakken en 
glansbakken veroorzaakte luchtbellen 
te voorkomen.

Hergebruik van de 
gedroogde pasta

Gebruik nieuwe pasta. Indien de pasta op het mengplaatje is 
gedroogd, is lucht in de pasta 
ingesloten. Bĳ  het bakken zet de lucht 
uit en vormt luchtbellen. 

Onvoldoende vacuum in 
de oven.

Controleer de instelling van het 
opbakprogramma. Controleer het 
vacuüm van de oven.

Bĳ  het bakken met onvoldoende 
vacuüm, blĳ ven luchtbellen over in de 
laag tussen het metalen frame en 
Opaque porselein. Vervolgens worden 
de luchtbellen tĳ dens het bakken van de 
dentinemassa groter. 

Opaque laag is verhoogd Het porcelein is te lang 
na de voorbehandeling 
van het metalen frame 
aangebracht.

Het Opaque porcelein onmiddellĳ k 
na het voorbehandelen van het 
metalen frame aan.

Bouw het porselein onmiddelĳ k na de 
metaalbehandling op om een zwakke 
hechting te voorkomen.

Onaangepaste instelling 
van de bakschema‘s 

Controleer de droogtemperatuur 
en de droogtĳ d.

Bĳ  een te hoge droogtemperatuur en 
een te lange droogtĳ d kan een 
versmelting worden veroorzaakt 
beginnend met het incisaal bereik, wat 
dus resulteerd in krimp.

Barsten op de 
oppervlakte

De Opaque laag is niet 
gelĳ kmatig of is te dik 

Zorg voor een uniforme opbouw. Bĳ  een ongelĳ kmatige dikte van het 
Opaque laag zal de oppervlakte van het 
porselein barsten.Een te korte droogtĳ d Verleng de droogtĳ d

Ongelĳ kmatige kleur na 
het bakken

De pasta sluit water in Gebruik VINTAGE MP Opaque 
Liquid om de viscositeit van de 
pasta aan te passen. Bĳ  gebruik 
van een borstel voor het 
aanbrengen van het Opaque 
massa, verwĳ der grondig het 
overtollige water van de borstel.

Glans na het bakken aan 
de oppervlakte

Een te hoge 
droogtemperatuur

Verlaag de droogtemperatuur.

Vergeling Beïnvloed door de 
componenten van de 
legering

Controleer de metalen compositie. Indien de legering zilver bevat kies een 
met een percentage van zilver van 30% 
of lager.

Donkere kleur Opaque laag is te dun Maak de Opaque laag dikker.
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Body, Enamel en Translucent

Probleem Oorzaak Oplossing Opmerking
Optreden van opper-
vlakkige micro-barsten  na 
het bakken

Droogtĳ d is te lang Reduceer de droogtĳ d. Pasteus dik materiaal kan bĳ  het drogen 
kleine barsten veroorzaken. De kleine 
barsten resteren na het bakken wat in 
oppervlakkig micro-barsten resulteerd.

Explosieve barst treedt 
na het bakken op

Droogtĳ d is te kort. Verleng de droogtĳ d Porselein wordt in de oven te spoedig 
verhit. Indien overtollige vloeistof 
resteert op grond van onvoldoende 
droging, de vloeistof kan koken wat 
explosies van het binnenin van het 
porselein kan veroorzaken.

Eerst gebakken laag 
verhoogd

Controleer de 
condensatiemethode.

Reduceer de frequentie van de 
condensatie.

Indien te veel gecondenseerd wordt, 
wordt het porselein te dicht wat de 
seperatie van het metaal frame 
veroorzaakt.Dicht het cervicaal gebied 

condenseren en minder dicht het 
incisaal gebied condenseren.

Opbouw is niet goed 
uitgebalanceerd.

Opbouw van de labiale zĳ de en 
linguale zĳ de in hetzelfde dikte.

Bĳ  een groot verschil in de dikte van het 
porselein tussen de labiale zĳ de en de 
linguale zĳ de, kan het porselein krimpen 
in richting van het gebied waar het 
porselein dikker is aangebracht.

Gebrek aan hechting na 
het additioneel bakken

Te veel glans aan de 
oppervlakte van de 
grondlaag massa

Slĳ p de oppervlakte van de 
grondlaag massa af om de glans 
te verwĳ deren.

Luchtbellen ontstaan Opaque laag heeft 
luchtbellen.

Voor het aanbrengen van 
dentinemassa, controleer de 
Opaque laag en fi xeer de barst. 

Indien de Opaque laag luchtbellen 
insluit, gaan zich de luchtbellen tĳ dens 
het bakken van de dentinemassa 
vergroten.

Baktemperatuur is te 
hoog.

Reduceer de baktemperatuur.

Porselein is 
gecontamineerd.

Verwĳ der contaminanten.
Verleng de droogtĳ d een beetje.

 

Vergeling Beïnvloed door de 
componenten van de 
legering

Controleer de metalen compositie. Indien de legering zilver bevat kies een 
met een percentage van zilver van 30% 
of lager.

Onvoldoende glans na 
het glazuren

Baktemperatuur is te 
laag.

Controleer de baktemperatuur Na het polĳ sten van de oppervlakte van 
de prothese grondig stoom reinigen of 
ultrasone reinigen. 

Porselein vertoont een 
doffe kleur

Bĳ  het opbouwen zĳ n de 
porseleinpoeders met 
elkaar gemengd.

Voorkom overmatige vibratie of 
condensatie bĳ  het opbouwen. 
Bak dentinemassa en 
glazuurmassa (doorschĳ nende 
lagen) separaat op.

De graad van vacuüm 
van de oven is te laag of 
onaangepast.

Controleer het vacuüm van de 
oven.

Onaangepast 
droogproces

Controleer het droogproces

Niet mogelĳ k de 
gewenste kleur verkrĳ gen

Opaque laag is te dun Maak de Opaque laag dikker.
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