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VIntage MP 
system porcelany 



VINTAGE MP to wysoko drobnoziarnisty materiał ceramiczny, stworzony zgodnie z najnowszymi 

badaniami z dziedziny technologii materiałów ceramicznych. W zalecanym przedziale wartości 

współczynnika rozszerzalności cieplnej od 13,6 x 10-6 K-1 - 15,2 x10-6 K-1, wszystkie stopy matali 

szlachetnych, półszlachetnych lub nieszlachetnych stosowanych do napalania porcelany mogą zostać 

licowane porcelaną w celu uzyskania doskonale estetycznych uzupełnień wykonanych przy niewielkim 

nakładzie czasu i pracy. 

VINTAGE MP (specjalna kompozycja ceramiki) została stworzona dzięki zastosowaniu nowego 

procesu wytwarzania. Charakteryzuje się wysoką odpornością termiczną pigmentów w fazie 

krystalicznej i w fazie szkła, nawet po kilkukrotnym wypalaniu. Łatwo jest uzyskać właściwą grę 

światła i wygląd naturalnych zębów.
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INfoRMACjE doTyCząCE bEzPIECzEńSTWA

1 W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej w postaci wysypki lub zapalenia skóry w trakcie 
 stosowania opisywanego produktu, należy natychmiast zaprzestać pracy materiałem i 
 zasięgnąć pomocy lekarskiej.
2 Unikać kontaktu z tkankami miękkimi, skórą lub oczami. W przypadku kontaktu z oczami, 
 natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarskiej

1-1 Uwagi

1-2 Ważne 

2-1 odtworzenie naturalnych kolorów

1 Przy mechanicznym opracowywaniu zalecane jest używanie okularów ochronnych.
2 Podczas opracowywania zalecane jest stosowanie wyciągu lub maski.
3 Produkt może być stosowany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
4 Produkt może być stosowane wyłącznie przez profesjonalistów.

2-2 Szeroka kompatybilność z różnymi stopami PfM 

2-3  Łatwość pracy
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1 Uzupełnienia o wysokiej estetyce mogą być wykonane dzięki szerokiej gamie kolorów, takich 
 jak Porcelana przezierna opalizująca i/lub szkliwna opalizująca
2 bardziej naturalne kolory mogą zostać odtworzone przy zastosowaniu nowo zaprojektowanej 
 porcelany bazowej  opalizującej i z zastosowaniem past opakerowych, które nawet w cienkiej 
 warstwie efektywnie maskują kolor metalu. 
3 fluorescencja podobna do naturalnych zębów-szczególnie porcelany Cervical Trans 
 (Przezierna przyszyjkowa) i Margin (brzeżna) cechujące się wyjątkowo silną fluorescencją 
 nawet w cienkiej warstwie  w okolicy przyszyjkowej.

1 VINTAGE MP jest kompatybilny z różnymi stopami PfM o różnym współczynniku rozszerzalności 
 cieplnej włączając stopy nieszlachetne, stopy palladu i stopy wysoko szlachetne.
2 Rekomendowany przedział współczynnika rozszerzalności cieplnej to 13,6 x 10-6 K-1 - 
 15,2 x10-6 K-1 (25-500°C).

1 Nowo zaprojektowane porcelany opakerowe o typie pasty, opaker i Kolory opakerowe można 
 nakładać cieniej i bardziej homogennie, jednocześnie efektywnie maskować kolor metalu. 
 dodatkowo, został skrócony czas suszenia przed wypalaniem, co oszczędza czas całego procesu.
2  Temperatura wypalania Porcelany korekcyjne jest niższa o 150°C niż dentyny i Porcelany 
 szkliwnej, co minimalizuje deformacje związane z wypalaniem uzupełnienia po dokonaniu korekty.
3 Naturalny kolor można uzyskać tylko przy pomocy dwóch warstw, Porcelany opalescencyjnej 
 i dentyny.
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3-1 Elementy systemu i kolory

ElEMENTy SySTEMU KoloRy

base opaque (1 kolor) 

Shade opaque (28 kolorów) 

Cervical (4 kolory) 

Margin (20 kolorów)  

body (21 kolorów)

opaque dentin (13 kolorów) 

opal (6 kolorów)

Incisal (4 kolory)  

opal Effect (9 kolorów)

Enamel Effect (6 kolorów) 

Cervical Trans (5 kolorów)

Color Effect (10 kolorów)

Correction (3 kolory)

Gum (4 kolory) 
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Base opaque (1 kolor)
Nanieść na podbudowę metalową, aby uzyskać adhezję i maskujące właściwości opakera. 
Idealną lepkość można uzyskać przez zmieszanie z płynem VINTAGE MP opaque liquid.

1

shade opaque (28 kolorów)
Porcelana, która składa się z 28 kolorów w tym 7 kolorów do tworzenia efektów, może być 
nakładana na wypalony opaker. W celu uzyskania idealnego koloru i lepkości kolory mogą 
być mieszane ze sobą  a także z VINTAGE MP opaque liquid. 
· oM-g (opaque Modifier grey)  porcelana szarawa
· oM-o (opaque Modifier orange) porcelana pomarańczowawa
· oM-Br (opaque Modifier Brown) porcelana brązowawa  
· oM-y (opaque Modifier yellow) porcelana żółtawa
· oM-Bg (opaque Modifier Blue grey) porcelana szaro-niebieska  
· oM-LP (opaque Modifier Light Pink) porcelana jasnoróżowa
· oM-DP (opaque Modifier Dark Pink) porcelana ciemnorózowa

2

cervical (4 kolory)
Porcelana przyszyjkowa do odtworzenia okolicy przyszyjkowej. Po zmieszaniu z dentyną, 
zwłaszcza z jej ciemnymi kolorami (A4 lub b4) jest bardziej efektywna.

3

Margin (20 kolorów)
Porcelana stosowana do odtwarzania pobrzeża, zawierająca 7 kolorów do efektów. 
Posiada silniejszą fluorescencję niż dentyna, co pozwala osiągnąć estetyczny efekt w okolicy 
przyszyjkowej. Kolory do efektów brzeżnych mogą być mieszane z innymi porcelanami 
brzeżnymi dla uzyskania pożądanego koloru.  dodatkowo, płyn utwardzający VINTAGE Margin 
Hardening liquid ma zdolność wzmocnienia porcelany po wyschnięciu, co ułatwia zdjęcie 
nadbudowy z kikuta modelu. 
· w0M jasny biały kolor dla przypadków po wybielaniu; mieszać z 
  innym kolorem Porcelany brzeżnej zgodnie z tabelą kolorów
· nM rozcieńczalnik do mieszania z porcelaną brzeżną  
· cLM (clear Margin) kolor transparentny porcelany
· LPM (Light Pink Margin) jasnoróżowy kolor porcelany 
· DPM (Dark Pink Margin) ciemnoróżowy kolor porcelany 
· orM (orange Margin) pomarańczowy kolor porcelany
· BrM (Brown Margin) brązowy kolor porcelany
· MLM (Masking Light Margin) opakerowy kolor A2M używany do dopasowania
   przezierności
· MDM (Masking Dark Margin) opakerowy kolor A4M używany do dopasowania 
  przezierności

4

opaque Dentin (13 kolorów)
Porcelana o takich samych kolorach jak porcelana body (dentyna), ale bardziej opakerowa.
jest używana na powierzchni językowej lub okolicy pobrzeża w przypadku mostów w odcinku 
przednim gdzie istnieje ograniczona przestrzeń na porcelan. Stosowana w przypadku, gdy  
dentyna wymaga większej opakerowości.
· oD-n rozcieńczalnik do mieszania z podstawowymi kolorami opaque dentin

5
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Wygląd Porcelan opalescencyjnych

opal effect (9 kolorów)
Porcelana do efektów szkliwnych przepuszczająca światło podobnie do naturalnego szkliwa 
(opalescencja). jest głownie nakładana na dentynę lub stosowana zamiennie z porcelaną do 
efektów szkliwnych. 

· oPaL t (translucent) porcelana lekko przezierna 
· oPaL sL (superlucent) porcelana o lekko niebieskawym zabarwieniu z wysoką 
  opalizującą przeziernością
· oPaL MI (Milky) porcelana o kolorze mlecznym stosowana na guzkach 
  w  zębach trzonowych i okolicach odwapnienia
· oPaL wB (white Band) bardziej przezierna niż oPAl MI stosowana na 
  krawędziach pobrzeża oraz powierzchniach proksymalnych 
· oPaL we (white enamel) bardziej przezierna niż oPAl Wb stosowana na  
  krawędziach pobrzeża i powierzchniach inerproksymalnych 
· oPaL oc (occlusal) bardziej przezierna niż oPAl WE stosowana na 
  powierzchniach żujących trzonowców
· oPaL aM-r (amber red) porcelana o lekko czerwono-bursztynowym zabarwieniu 
  do odtworzenia kolorów szkliwa
· oPaL aM-y (amber yellow) porcelana o lekko żółto-bursztynowym zabarwieniu do  
  odtworzenia kolorów szkliwa
· oPaL aM-V (amber Violet) porcelana o lekko fioletowo-bursztynowym zabarwieniu  
  do odtworzenia kolorów szkliwa

9

opal (6 kolorów)
Porcelana szkliwna z efektem opalescencji. Nałożona w dwóch warstwach, razem z porcelaną 
body, umożliwia odtworzenie naturalnych kolorów szkliwnych.

7

oPAl 55 jest najjaśniejszym kolorem. W miarę wzrostu numeracji, kolory staja się bardziej 
przezierne  z dodatkiem tonu bursztynowego.

Incisal (4 kolory)
Kolory szkliwne bez opalescencji. 
Nakładana jako jedną z trzech warstw wraz z dentyną i Porcelaną przezierną umożliwia 
odtworzenie natura lnego koloru uzupełnienia, które posiada część podniebienną wykonaną 
z metalu sięgającego brzegu siecznego lub powierzchni okluzyjnych. Porcelana sieczna jest 
druga z trzech wymienionych  warstw.

8

Body (21 kolorów)
Porcelana stosowana do odtworzenia kolorów zębinowych.

6
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enamel effect (6 kolorów)
Przezierna porcelana szkliwna bez opalescencji. 
· t (translucent) wysoko przezierna porcelana stosowana jako trzecia, 
  wierzchnia warstwa
· Bt (Blue translucent) porcelana o niebieskawej przezierności
· Pt (Pink translucent) porcelana o różowej przezierności
· gt (grey translucent) porcelana o szarej przezierności
· ot (orange translucent) porcelana o pomarańczowej przezierności
· t-glass porcelana wysoko przezierna (jak szkło) 

10

cervical trans (5 kolorów)
Porcelana o nieznacznie niższej temperaturze wypalania niż porcelana body (dentyna). 
odtwarza głębszą przezierność koloru w okolicy przyszyjkowej i tworzy gładką powierzchnię 
dla biozgodności tkankowej. jest wysoce fluorescencyjna.
· ct-a porcelana przezierna pomarańczowa do stosowania z kolorami z grupy A 
  zmieszanym z CT-Cl
· ct-B porcelana przezierna żółta do stosowania z kolorami z grupy b 
  zmieszanymi z CT-Cl
· ct-r porcelana przezierna czerwona do stosowania z kolorami z grupy R 
  zmieszanym z CT-Cl
· ct-w (white) porcelana lekko przezierna , stosowana do zamiany okolicy przyszyjkowej 
  w białą 
· ct-cL (clear) porcelana przezierna

11

color effect (10 kolorów)
Porcelana do efektów może być stosowana w zależności od potrzeb z lub bez porcelany 
body (dentyna). 
· MP (Mamelon Pink) porcelana różowa i intensywna do odtwarzania mamelonów w 
  okolicy siecznej zębów u młodych pacjentów 
· MIv (Mamelon Ivory) porcelana w kolorze kości słoniowej, intensywna do odtworzenia 
  mamelonów w okolicy siecznej zębów u pacjentów w średnim wieku 
· My (Mamelon yellow) porcelana żółta i intensywna do odtworzenia mamelonów w 
  okolicy siecznej zębów u starszych pacjentów 
· reD (red) porcelana intensywnie różowa 
· y (yellow) porcelana intensywnie żółta
· o (orange) porcelana intensywnie pomarańczowa
· g (grey) porcelana intensywnie szara
· w (white) porcelana intensywnie biała
· Br (Brown) porcelana intensywnie brązowa
· Bl (Blue) porcelana intensywnie niebieska

12

gum (4 kolory)
Różowa porcelana do odtworzenia koloru dziąsła, wypalana w niższej temperaturze. 
dzięki niższej temperaturze wypalania, można ją stosować po zasadniczym napaleniu 
porcelany regularnej, więc deformacje związane z wypalanie są zminimalizowane.
· gum-LP (gum Light Pink) jaśniejszy kolor różowej porcelany
· gum-DP (gum Dark Pink) ciemniejszy kolor różowej porcelany
· gum-V (gum Violet) fioletowy kolor porcelany dziąsłowej
· gum-or (gum orange) pomarańczowo-różowa porcelana dziąsłowa

13
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correction (3 kolory)
Porcelana stosowana w niewielkich ilościach do korekty po obróbce i samoglazurowaniu.
Temperatura wypalania wynosi 150°C mniej niż dentyny, co minimalizuje deformacje po 
wypalaniu. 
•aDD-on B porcelana korekcyjna body w kolorze A3b
• aDD-on t przezierna porcelana korekcyjna do korygowana powierzchni szkliwa
• cPM FIne Porcelana o mniejszym ziarnie niż Add-oN b. Stosowana do dopasowania 
  pobrzeża po glazurowaniu.

14

VIntage MP opaque Liquid  
Płyn do rozcieńczania VINTAGE MP, w celu dopasowania konsystencji pasty. 

15

VIntage Mixing Liquid   
Płyn do zarabiania porcelan VINTAGE MP (za wyjątkiem pasty VINTAGE MP opaque) w celu 
polepszenia właściwości pracy w trakcie nakładania. 

16

VIntage Mixing Liquid-Hc    
Płyn stosowany w celu osiągnięcia idealnego utwardzenia porcelany przez samodzielne 
zastosowanie lub zmieszanie z woda destylowaną lub z VINTAGE Mixing liquid. 

17

VIntage Margin Hardening Liquid   
Płyn do mieszania z porcelana brzeżną. Po wysuszeniu suszarką, płyn utwardza Porcelanę 
brzeżną ułatwiając zdjęcie podbudowy z kikuta modelu gipsowego. 

18

VIntage Margin Porcelain Isolation Liquid  
Płyn izolujący model od porcelany, nakładany na powierzchnię gipsu. 

19

VIntage cPM Modelling Liquid  
Płyn do zarabiania Porcelany brzeżnej i  korekcyjnej. 

20
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3-3 opakowania (zestawy)

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

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

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

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

· opal effect (9 kolorów, 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 kolorów, 15g) bT, oT, PT, GT, T-GlASS
· cervical trans (5 kolorów, 15g) CT-Cl, CT-W, CT-A, 
 CT-b, CT-R

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

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

Starter Sets

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

· opal (1 kolor, 15g) oPAl 58 · opal (1 kolor, 15g) oPAl 59
· opal effect (1 kolor, 15g) oPAl T · opal effect (1 kolor, 15g) oPAl T
· VIntage MP opaque Liquid 3ml / 1 butelka  · VIntage MP opaque Liquid 3ml / 1 butelka 
· VIntage Mixing Liquid 20ml / 1 butelka  · VIntage Mixing Liquid 20ml / 1 butelka
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Pojedyncze opakowania

Produkty dodatkowe

 Base opaque  1 kolor, 5g
 shade opaque 21 kolorów, 5g
 opaque effect  7 kolorów, 15g
 cervical  4 kolory, 15g, 50g
 Margin  20 kolorów, 15g
 Body  21 kolorów, 15g, 50g *
 opaque Dentin  13 kolorów, 15g, 50g
 Incisal                               4 kolory, 15g, 50g *
 opal  6 kolorów, 15g, 50g *
 opal effect  9 kolorów, 15g, 50g *
 enamel effect                        6 kolorów, 15g, 50g *
 color effect  10 kolorów, 15g
 cervical trans  5 kolorów, 15g
 gum  4 kolory, 15g
 correction  3 kolory, 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

* opakowania 200 g są dostępne jedynie dla określonych kolorów

 VIntage art
 ceramosonic s
 VIntage gumy
 sHoFu Porcelain Brushes
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4-1 Tabele kolorów VINTAGE MP

Tabela 1 –  Kolory podstawowe
Kolor

Kolor

Kolor
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Tabela 2 – Kolory po wybielaniu

Kolor

Kolor

Tabela 3 – Kolory dentyny opakerowej

Tabela 4 – Kolory porcelany brzeżnej



 APlIKACjA

4-2 Przygotowanie przed rozpoczęciem pracy  

Przygotowanie podbudowy metalowej
Przygotowanie podbudowy metalowej stanowi ważny aspekt trwałego połączenia ceramiki ze 
stopem. W trakcie przygotowania metalu, oksydacji i czyszczenia należy postępować zgodnie 
z instrukcją obróbki producenta stopu.

4-3 Aplikacja  

Struktura warstw dla aplikacji z Porcelaną sieczną  opalescencyjną (technika dwuwarstwowa)

Struktura warstw dla aplikacji z Porcelana sieczną (technika trójwarstwowa)
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jeśli kolor metalu nie zostanie zamaskowany po pierwszym wypaleniu, należy go 
dopasować poprzez aplikacje Kolorów opakerowych (Shade opaque).

Uwaga

Aplikacja opakera
1 aplikacja opakera (Base opaque)

Przed użyciem należy dobrze wymieszać 
opaker plastikową szpatułką. Następnie 
należy przenieść odpowiednią ilość na 
płytkę szklaną, nałożyć cienką warstwę 
płaskim pędzelkiem etc., aby zamaskować 
podbudowę metalową i wypalić. delikatne 
kondensowanie urządzeniem Ceramosonic 
Condenser poprawia adhezję do 
podbudowy metalowej.

1. Łopatkę lub pędzel należy przed użyciem gruntownie wyczyścić i usunąć  
pozostałą wilgoć. Następnie należy dodać odpowiednią ilość pasty i niewielką  
ilość płynu Mixing liquid na płytkę do mieszania. W żadnym wypadku nie należy 
wlewać pozostałości preparatów z powrotem do słoiczka.

2. Należy starannie wymieszać pastę czystą łopatką i nanieść odpowiednią   
ilość na płytkę do mieszania. Natychmiast po pobraniu pasty starannie zamknąć 
wieczko.

3. W celu dostosowania lepkości pasty należy stosować płyn VINTAGE MP opaque 
liquid. W żadnym wypadku nie stosować wody lub innych płynów do mieszania!

4. Należy gruntownie wysuszyć płynne składniki Pasty opakerowej przed wypalaniem.

Uwagi

2 apliakacja kolorów/Past 
opakerowych (shade opaque)    
Przed użyciem należy dobrze wymieszać 
Kolory opakerowe plastikową  szpatułką. 
Następnie należy nanieść odpowiednią 
ilość na płytkę szklaną, nanieść cienką 
warstwę płaskim pędzelkiem etc., aby 
zamaskować podbudowę metalową i wypalić.

3 aplikacja Porcelany przyszyjkowej (cervical)    
W celu wygładzenia kolorów w okolicy 
przyszyjkowej należy wymieszać Porcelanę 
przyszyjkową w zalecanej proporcji  i uformować 
ją w półksiężyc. Grubość warstwy jest zależna od 
pożądanego efektu barwnego oraz od dostępnej 
ilości miejsca. Aplikacja Porcelany 

przyszyjkowej

Aplikacja opakeraMieszanie pasty

Aplikacja Past opakerowych 
(Shade opaque)

Mieszanie pasty

Rada Dopasowanie koloru podstawowego   
Po wypalaniu kolor podstawowy opakera może być 
dopasowany indywidualnie przy użyciu farb do malowania 
ceramiki VINTAGE Art. Należy używać Shade Stain 
(AS, bS, CS, dS, RS) itd. do okolicy przyszyjkowej i 
bl (blue), G (Grey) lub bl-G (blue Grey) do okolicy 
krawędzi siecznej.

dopasowanie koloru 
podstawowego



4 aplikacja Dentyny i Porcelany szkliwnej

Rada Podcięcie powinno być wykonane, mając na uwadze naturalną strukturę uzębienia, 
które składa się z trzech okolic, okolicy siecznej, centralnej i przyszyjkowej.

Aplikacja dentyny

Aplikacja dentyny (body) 
Pierwsze nałożenie dentyny powinno być wykonane zgodnie z końcowym anatomicznym 
kształtem zęba. dokładny wymiar dentyny po kondensacji można uzyskać przez jej odcięcie.

1

Podcinanie dentyny (body) 
dla stworzenia miejsca dla porcelany szkliwnej, odetnij porcelanę body.
• Podetnij wargową część dentyny aby zapewnić miejsce dla porcelany szkliwnej. 
• Podetnij 1/3 od brzegu siecznego, a następnie 2/3 od brzegu siecznego.
• Podetnij powierzchnię styczną do powierzchni językowej aby zapewnić miejsce dla   
 porcelany szkliwnej.
• dodaj mamelony (jak palce) na podciętej powierzchni wargowej dentyny i dopasuj 
 powierzchnię mając na uwadze kształt zęba, etc.

2

Podcięcie dentyny Struktura mamelonów

Aplikacja porcelany szkliwnej

Nakładanie porcelany opal (z porcelaną opalescencyjną) 
• aplikacja porcelany opalescencyjnej (opal Incisal) na 
 powierzchnię wargową:
Nałożyć porcelanę opalescencyjną na dentynę. Należy zauważyć, 
że porcelana opalescencyjna musi zostać nałożona z nadmiarem, 
aby skompensować skurcz związany z wypalaniem.
• aplikacja porcelany opalescencyjnej (opal Incisal) na 
 powierzchni językowej:
Należy podciąć brzeg sieczny od strony językowej aby utrwalić 
kształt dentyny. Następnie należy odbudować od strony językowej 
zredukowany brzeg sieczny porcelaną opalescencyjną.

3

Podcięcie strony językowej Aplikacja porcelany szkliwnej

 APlIKACjA



Aplikacja porcelany na 
powierzchniach stycznych

• aplikacja porcelany szkliwnej na ścianach stycznych:
Usuń koronę z modelu, nałóż porcelanę opal Incisal na 
powierzchnie styczne i skondensuj.

Rada 1. efekt owinięcia   
Należy pokryć powierzchnię wargową, 
językową i powierzchnie styczne przy 
pomocy porcelany opalescencyjnej. 
Przykrycie całej powierzchni 
porcelaną opal tworzy naturalnie 
wyglądający kolor (efekt owinięcia).

2. kondensacja   
dla bardziej efektywnej kondensacji i kontroli skurczu należy zastosować urządzenie 
Ceramosonic.

Przekrój warstw

5 wypalanie    
Po nałożeniu porcelany i nadaniu kształtu, usuń nadmiary 
porcelany z okolicy przyszyjkowej przy pomocy suchego pędzla. 
Usuń porcelanę z wnętrza korony i wypal.

Po wypaleniu
6 konturowanie    

Nadanie odpowiedniego kształtu konwencjonalną metodą:
Po wypaleniu należy nadać odpowiedni kształt przy pomocy zielonych kamieni dura Green 
Stones /lub zestawu silikonowych gumek do wykańczania i polerowania CeraMaster. 

Potwierdzenie koloru i podbarwień Gotowa korona

Konturowanie

7 wykańczanie    
Po konturowaniu, należy oczyścić uzupełnienie ultradźwiękami lub przy pomocy pary. jeśli 
istnieje taka potrzeba, całe uzupełnienie może zostać poddane indywidualnej charakteryzacji 
jak również dopasowaniu koloru przy pomocy farb VINTAGE Art, a następnie pokryte glazurą i  
wypalone.

 APlIKACjA



Uwaga

5-1 Margin 
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Należy nałożyć jedną warstwę Płynu izolującego do 
Porcelany brzeżnej na okolicę pobrzeża modelu roboczego 
i usunąć nadmiar strumieniem powietrza. jeśli płyn 
zostanie nałożony z nadmiarem, wnętrze uzupełnienia 
może stać się czarne po wypaleniu.

Projekt podbudowy metalowej   
jeśli wymagany jest stopień pełnoceramiczny, należy 
usunąć metal na powierzchni wargowej w okolicy 
przyszyjkowej aby uzyskać odpowiednią przestrzeń na 
stopień ceramiczny 0.5-0.7 mm. Wytrzymałość uzupełnień 
z  PMf zależy w dużej mierze od podbudowy metalowej. 

aplikacja Margin Porcelain Isolation Liquid   
Nałożyć jedną warstwę płynu izolującego do Porcelany 
brzeżnej na okolicę pobrzeża modelu gipsowego. 

Projekt podbudowy metalowej

Aplikacja Płynu Izolującego 
do Porcelany brzeżnej

nałożenie pierwszej warstwy   
Umieścić podbudowę metalową na zaizolowanym modelu roboczym i nałożyć Porcelanę brzeżną 
zmieszaną Płynem utwardzającym VINTAGE Margin Hardening liquid  i skondensuj. Po nadaniu 
kształtu wysuszyć suszarką do włosów, zdjąć  koronę z modelu roboczego i wypalić. 

Suszenie gorącym powietrzemdopasowanie pędzelkiemKondensacjaAplikacja

nałożenie drugiej warstwy
Po wypaleniu, nanieść dodatkową porcję Porcelany brzeżnej tam 
gdzie jest to potrzebne  i skondensować. zdjąć koronę z modelu 
roboczego  i wypalić. jeśli jest to konieczne, powtórzyć procedurę 
aby utrwalić okolicę pobrzeża. 

Nałożenie drugiej warstwy
cPM FIne 
CPM fINE jest stosowane po samoglazurowaniu
Po samoglazurowaniu, nałożyć na okolicę pobrzeża CPM fINE. Usunąć nadmiary porcelany 
przez  delikatne dociśnięcie korony do zaizolowanego modelu gipsowego. Po potwierdzeniu 
dopasowania, usunąć nadmiary porcelany 
pędzelkiem i wysuszyć suszarką. 
zdjąć koronę z modelu i wypalić. Po 
wypaleniu, wypolerować okolicę pobrzeża 
przy pomocy kamieni SHofU Ceramiste i 
CeraMaster i wykończyć pastą diamentową 
dura-Polish dia. Wypchnięcie nadmiaru 

porcelany
Aplikacja CPM fINE
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5-2 Cervical Trans  

Porcelana przyszyjkowa przezierna (Cervical Trans) została zaprojektowana z myślą o niskich 
temperaturach wypalania dla uzyskania gładkiej powierzchni, pozwalającej na odtworzenie głębszej 
przezierności koloru w okolicy przyszyjkowej, łatwe oczyszczanie i zgodność tkankową. jej wysoka 
fluorescencja pozwala uzyskać pobrzeże przezierne i o jasnym kolorze. 

Porównanie fluorescencji w okolicy 
przyszyjkowej

jeśli odbudowa okazała się niedokonturowana po opracowaniu
opracować i oczyścić powierzchnię parą lub ultradźwiękami i nałożyć Porcelanę 
korekcyjną w miejscach niedoskonałości. Wypalić w warunkach tlenowych aby doszło do 
samo glazurowania.

1

5-3 Correction  

jeśli odbudowa okazała się nieokonturowana po samo glazurowaniu
Nałożyć Porcelanę korekcyjną z niewielkim nadmiarem i wypalić w warunkach tlenowych.
Po wypaleniu, opracować dobudowana okolicę i wypolerować przy pomocy kamieni SHofU 
Ceramiste i CeraMaster z pastą diamentową dura-Polish.

2

jeśli wymagana jest większa korekta, należy nałożyć dentynę lub Porcelanę 
szkliwną i wypalić.

Rada

5-4 Gum  

odbudować przy pomocy Porcelany dziąsłowej w indywidualnym kolorze na pokrytej opakerem 
podbudowie metalowej i wypalić. Temperatura wypalania Porcelany dziąsłowej jest 20°C niższa w 
porównaniu z dentyną aby zminimalizować deformacje pozostałej części porcelany uzupełnienia. 

zbliżenie

z Cervical Trans Metoda
konwencjonalna



SPECyfIKACjA

1 Współczynnik rozszerzalności cieplej i punkt przejścia w szkło

6-1 dane techniczne 

2 Test rozpuszczalności (Specyfikacja ISo: poniżej 100 µg/cm2)

Współczynnik rozszerz-
alności cieplnej (25-500 °C)

Punkt przejścia w szkło  
(°C)

Stopień rozpuszczalności (µg/cm2)

2. Wypalanie
4. Wypalanie
2. Wypalanie
4. Wypalanie
2. Wypalanie
4. Wypalanie
2. Wypalanie
4. Wypalanie
2. Wypalanie
4. Wypalanie
2. Wypalanie
4. Wypalanie

 SPECyfIKACjA

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 Schemat wypalania 

Suszenie i 
ogrzewanie 

wstępne 
przed 

otwarciem 
pieca (min.)

Wzrost 
temperatury

(°C /min.)
Przebieg wypalania

Należy mieć na uwadze, że jest to wyłącznie informacja o charakterze doradczym. 
jeśli powierzchnia, przezierność i poziom połysku nie korespondują z wynikami 
wypalania, które są uzyskiwane w optymalnych warunkach, procedura wypalania 
musi zostać odpowiednio dostosowana. Warunki wypalania mogą się różnić w 
zależności od różnych rodzajów pieców do wypalania porcelany, jak i napięcia 
zasilającego. zasadnicze jest wykonanie próbnego wypalenia przed wypaleniem 
gotowego uzupełnienia.
W przypadku nałożenia opakera w dużej ilości, należy ustawić dłuższy czas suszenia 
w piecu a także dłuższy czas wstępnego wypalania, aby dokładnie usunąć wszystkie 
płynne składniki porcelany.

Uwaga •

•

Wypalanie w warunkach 
próżni tlenowych

 Wypalanie w warunkach 

 SPECyfIKACjA

 Samoglazurowanie

 Porcelana dziąsłowa   
 (1 wypalanie)

 Glazurowanie   
 porcelany dziąsłowej

 Porcelana korekcyjna 
 (1 wypalanie)

 Glazurowanie 
 porcelany korekcyjnej
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Problem Przyczyna środek zaradczy Uwaga
Tworzenie się 
pęcherzyków

Porowatość występująca 
w podbudowie metalowej

W przypadku większej porowatości 
konieczne jest ponowne 
wykonanie podbudowy.
W przypadku małej porowatości 
należy obrobić powierzchnię. 

jeżeli podbudowa metalowa wykazuje 
porowatość, w miejscach gdzie nie 
dojdzie do nałożenie opakera, utworzą 
się puste przestrzenie, w których 
zamknięte powietrze rozszerzy się 
podczas wypalania i doprowadzi do 
wytworzenia się pęcherzyków.

Pasty zawierają wodę Należy używać VINTAGE MP 
opaque liquid do rozcieńczania  
pasty, podczas uzyskiwania jej 
gęstości. W trakcie nakładania 
opakera za pomocą pędzelka, należy 
usunąć pozostającą na nim wodę.

VINTAGE MP opaque liquid zawiera 
organiczne substancje. Temperatura i 
czasy suszenia są inne w porównaniu z 
wodą.

za krótki czas suszenia Należy zaprogramować minimalny 
czas suszenia na  5 minut.

VINTAGE MP opaque liquid zawiera 
organiczne substancje.

Temperatura suszenia 
jest za wysoka

Należy  wziąć pod uwagę schemat 
wypalania zawarty w tej instrukcji.
jeżeli termopara pieca 
ceramicznego zamontowana jest z 
z boku stolika do suszenia, to 
należy wybrać temperaturę 
suszenia niższą o ok. 100 °C niż to 
opisano w niniejszej instrukcji.

• Temperatury wypalania zmieniają się 
w zależności od typu pieca 
ceramicznego

• Po wypalaniu należy sprawdzić 
powierzchnię opakera. W przypadku 
wystąpienia wypukłych wzniesień 
należy je skorygować, aby uniknąć 
tworzenia się pęcherzyków przy 
następnych wypalaniach i glazurowaniu.

Ponowne użycie 
zaschniętej pasty

Należy użyć nowej pasty. jeżeli pasta wyschła na płytce do 
mieszania, to zawiera ona pęcherzyki 
powietrza. Powietrze rozszerza się 
podczas procesu wypalania i prowadzi 
do tworzenia się pęcherzyków.

Próżnia pieca jest 
niewystarczająca

Należy sprawdzić dane programu 
wypalania. Należy sprawdzić 
próżnię pieca.

Podczas wypalania z zastosowaniem 
niewystarczającej próżni, pęcherzyki 
powietrza pozostają pomiędzy 
podbudową metalową i opakerem. 
zamknięte powietrze rozszerza się 
podczas wypalania dentyny.

Warstwa opakera podnosi 
się

Ceramika nie została 
nałożona bezpośrednio 
po przygotowaniu 
podbudowy metalowej

Należy nałożyć opaker 
bezpośrednio po przygotowaniu 
podbudowy metalowej i wypalić.

Należy nakładać ceramikę zawsze  
bezpośrednio po przygotowaniu 
podbudowy metalowej, aby uniknąć 
osłabienia siły połączenia. 

Nieodpowiednie 
wprowadzenie danych 
wypalania

Nalezy sprawdzić temperaturę i 
czas suszenia.

jeżeli temperatura suszenia jest za 
wysoka i zaprogramowany czas suszenia 
jest za długi, to proces topnienia 
rozpoczyna się na brzegu siecznym, co 
prowadzi do powstania skurczu.

Pęknięcia na powierzchni Warstwa opakera jest 
nierównomierna lub za 
gruba

Należy licować równomiernie jeżeli warstwa opakera nie ma 
jednakowej grubości, to na powierzchni 
mogą powstać rysy. 

za krótkie suszenie 
wstępne

Przedłużyć czas suszenia 

Nierównomierny kolor po 
wypalaniu

Pasta zawiera wodę Należy używać VINTAGE MP 
opaque liquid do rozcieńczania  
pasty, podczas uzyskiwania jej 
gęstości. W trakcie nakładania 
opakera za pomocą pędzelka, należy 
usunąć pozostającą na nim wodę.

błyszcząca powierzchnia 
po wypalaniu 

Temperatura suszenia 
jest za wysoka

Należy obniżyć temperaturę 
suszenia.

żółtawe przebarwienie zależne od składu stopu Sprawdzić skład stopu W przypadku stopów zawierających 
srebro należy wybrać stop z zawartością 
srebra 30% lub mniejszą.

Kolor jest za ciemny Warstwa opakera jest za 
cienka

Nałożyć grubszą warstwę opakera
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dentyna, Porcelana szkliwna i przezierna

Problem Przyczyna środek zaradczy Uwaga
Mikrorysy na powierzchni 
po wypaleniu

Czas suszenia jest za 
długi

Należy skrócić czas suszenia Mikrorysy mogą się pojawić podczas 
wstępnego suszenia, jeśli warstwy 
ceramiczne są pastowate, grube. 
Pozostają one po wypaleniu na 
powierzchni.

Rozległe pęknięcia po 
wypalaniu

Czas suszenia jest za 
krótki

Należy przedłużyć czas suszenia Ceramika została za szybko wysuszona. 
jeżeli nadmiar płynu pozostaje w 
ceramice w  wyniku zbyt szybkiego 
suszeniu, to może to doprowadzić do 
jego zagotowania się i eksplozji 
wewnątrz ceramiki.

Pierwsza wypalona 
warstwa podnosi się

Proszę sprawdzić metodę 
kondensacji

Należy zmniejszyć częstotliwość w 
trakcie kondensacji

zbyt intensywne kondensowanie 
prowadzi do zbyt dużej gęstości 
ceramiki, co może spowodować 
oddzielenie się ceramiki od podbudowy 
metalowej.

Należy intensywniej kondensować 
w okolicy przyszyjkowej, a słabiej 
w obszarze krawędzi siecznej.

Uwarstwienie jest 
nierównomierne

Uwarstwienie powinno posiadać tę 
samą grubość warstwy od strony 
wargi, jak od strony języka.

W przypadku zbyt dużej różnicy grubości 
ceramiki  od strony wargowej i 
językowej, ceramika będzie się kurczyć 
w kierunku grubszej warstwy.

brak połaczenia warstw 
po kolejnych wypalaniach

zbyt błyszcząca 
powierzchnia warstwy 
podkładowej

zmatowić powierzchnię warstwy 
podkładowej, aby usunąć połysk 
powierzchni

Tworzenie się 
pęcherzyków 

W warstwie opakera 
znajdują się pęcherzyki

Przed nałożeniem dentyny należy 
sprawdzić powierzchnię opakera i 
kontrolować  nakładanie dentyny.

jeżeli warstwa opakera zawiera 
pęcherzyki, to ulegna one ekspansji i 
podczas kolejnego wypalania doprowadzą 
do tworzenia się pęcherzyków w dentynie.

Temperatura wypalania 
jest za wysoka

obniżyć temperaturę wypalania

Ceramika jest 
zanieczyszczona

Należy usunąć zanieczyszczenia. 
Przedłużyć trochę czas suszenia.

 

żółtawe przebarwienie zależne od składu stopu Sprawdzić skład stopu W przypadku stopów zawierających 
srebro należy wybrać stop z zawartością 
srebra 30% lub mniejszą.

Niedostateczny połysk po 
glazurowaniu

Temperatura wypalania 
jest za niska

Sprawdzić temperaturę wypalania Po wypolerowaniu odbudowy 
protetycznej należy ją gruntownie 
wyczyścić parą pod ciśnieniem lub w 
kąpieli ultradźwiękowej.

Kolor ceramiki jest bez 
wyrazu

Masy ceramiczne 
podczas nakładania 
zmieszały się ze sobą

Należy unikać nadmiernego 
wibracji i kondensacji podczas 
nakładania. dentynę i Porcelanę 
szkliwną (warstwę przezierną) 
należy wypalać oddzielnie. 

Wartość próżni jest za 
mała lub niewystarczająca

Należy sprawdzić próżnię.

Nieodpowiedni proces 
suszenia

Sprawdzić proces suszenia.

Nie można odtworzyć 
żądanego koloru

Warstwa opakera jest za 
cienka

Nałożyć grubszą warstwę opakera
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