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Ceram-Bond jest 
od wielu lat złotym 
standardem w 
bezpiecznym 
połączeniu  
ceramiki i stopów 
nieszlachetnych.

Innowacyjne płytki 
do mieszania ceramiki 
znalazły uznanie w wielu 
pracowniach.

Pędzle Magic to nasz 
najnowszy hit, który 
szturmem zdobył sobie 
uznanie w branży.

Asortymentu diamentów 
i separatorów do obróbki 
porcelany nie trzeba 
przedstawiać, zna go 
każdy ceramista. 

Praca w ceramice i cyrkonie

Bredent od lat dostarcza innowacyjne materiały 
do pracy z ceramikami dentystycznymi. Preparaty 
wiążące, modelujące, izolujące oraz instrumenty 
do modelowania i obróbki znalazły powszechne 
zastosowanie w codziennej pracy techników 
dentystycznych.

8
Od kilku lat również obróbka tlenku cyrkonu 
stała się obszarem działalności specjalistów 
naszej � rmy, co zaowocowało powstaniem 
wielu nowych produktów.
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Licowania ceramiczne

Mikroopaker w proszku dla jescze silniejszego łączenia ceramiki 
ze stopami nieszlachetnymi. Ten produkt to klasyk, 
ma już 25 lat i jest używany i chwalony dosłownie wszędzie...
Wypalany jak pierwszy opaker w temperatuże końcowej 980 °C, 
znacząco zwiększa wiązanie chemiczne pomiędzy ceramiką, 
a metalem; równocześnie zmieniając barwę korony 
ze srebrnoszarej na złoto-żółtą.

 Chrom-Kobalt-Bonding
4,5 g  
REF  520 0032 1

 19 g  
REF  520 0032 0

Chrom-Kobalt-BondingChrom-Kobalt-Bonding

Ceram-Bond

Ten sam mikroopaker, ale w kremie dla wygodniejszej pracy. 
Efekt estetyczny po wypaleniu jest delikatniejszy, tzn. nie złoto-żółty, 
ale bardziej kremowo-beżowy. Moc chemicznego wiązania stopów 
nieszlachetnych z ceramiką tak samo silna.

Ceram-Bond
30 g  
REF  520 0032 2

 7 g  
REF  520 0032 3
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Płyn do opakerówPłyn do opakerów

Płyn do opakerów
18 ml
REF 520 0085 0

200 ml
REF 520 0012 2

Dla lepszego efektu kryjącego i komfortu pracy. Wskazówka:
Dodanie kilku kropli płynu do wcześniej przygo-
towanej masy opakerowej powoduje dłuższy 
czas jej użytkowania oraz łatwiejsze nakładanie 
przy dużych pracach.

Opracowany dla wiodących mas ceramicznych.

Płyn do dentynPłyn do dentyn

Płyn do dentyn
30 ml
REF 520 0086 0

200 ml
REF 520 0012 3

Wskazówka:
Płyn z dentyną rzadziej rozrobić i pozostawić 
na 2 min. Przy dużych pracach, co jakiś czas 
przemieszać, i jeśli to konieczne dodać kilka 
kropli płynu do masy, ponieważ masa na 
płytce do rozrabiania powoli gęstnieje.

 • zmniejszony skurcz dzięki większej gęstości
 • eliminuje rysy powstałe podczas kurczenia się ceramiki
 • daje się łatwo zagęszczać

Płyn do farbekPłyn do farbek

Płyn do farb
7 ml
REF 520 0084 0

30 ml
REF 520 0012 1

 • daje absolutnie równomierną powłokę
 • optymalna przyczepność farb do powierzchni
   ceramiki

Płyny do ceramikiPłyny do ceramiki

Płyny do ceramiki - set:

30 ml płyn do dentyn
18 ml płyn do opakerów
  7 ml płyn do farb
REF 520 0087 0
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Płyn do gipsu gis 
20 ml  
REF 520 0012 9

Izolator kis
20 ml 
REF 540 0070 3

Rozcieńczalnik 
do izolatora
20 ml  
REF 550 0000 3

Płyn do wygładzania 
gipsu, likwiduje 
mikropory i wygładza 
powierzchnie modelu.

Płyn schnie 2 minuty.

Nanieść na model 
cieńką, gładką błonkę 
izolatora.

Modelu nie wolno 
osuszać sprężonym 
powietrzem.

Preparat dzięki swoim 
bardzo dobrym 
właściwościom 
izolacyjnym znacząco 
ułatwia modelowanie 
ceramiki.

Podczas pracy model 
musi być zawsze 
wilgotny od izolatora. 

Składniki izolatora 
nie przebarwiają i nie 
natłuszczają masy 
ceramicznej.

Masę ceramiczną 
nakładać bezpośrednio 
na izolator.

Izolator do izolowania ceramiki od gipsu.
•  znakomita skuteczność izolowania przy   
 ekstremalnie cieńkiej warstwie
•  do stosowania ze wszystkimi ceramikami,  
 również niskotopliwymi  
•  składniki preparatu nie przebarwiają 
 masy ceramicznej

Zestaw:
Płyn do gipsu gis 20 ml
Izolator kis 20 ml

REF 520 0100 0

1
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Izolacja ceramiki  Izolacja ceramiki  
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Trzy galwanicznie 
diamentowane 
końcówki o delikat-
nym chwycie dla 
pewnego utrzyma-
nia koron i czape-
czek galwano.

1

2

3

Końcówki 
diametowe
3 szt.
REF 310 0102 1REF 310 0102 1

Pewny, ale deli-
katny chwyt bez 
niebezpieczeństwa 
deformacji korony.

W sytuacjach braku 
miejsca można 
zdemontować jedną 
końcówkę.

Przyżąd ma funkcję 
wibracji masy ceramicznej.

Quicktool
REF 310 0102 0

Trzypunktowy chwyt 
jest bardzo stabilnym 
podparciem, które 
nie wymaga dużych 
sił powodującycch 
naprężenia.

Produkty dodatkowe:

Quicktool - nowa jakość w komforcie pracyQuicktool - nowa jakość w komforcie pracy

Ceramix

Precyzyjne dozowanie mas ceramicznych dla 
większego komfortu i bezpieczeństwa pracy.

Ustawić żądaną ilośc 
na skali i wcisnąć 
instrument do masy 
ceramicznej.

Dla każdej masy należy 
pobrać odpowiednią 
jej objętość.

Przy wciskaniu przyżądu 
w masę ceramiczną 
należy zwrócić uwagę 
na zawartość powietrza 
w masie.

Instrument umożliwia 
wykonanie indywidual-
nego kolornika.

Dla zachowania właściwego standardu pro-
cesu produkcyjnego należy zawsze pobierać 
identyczną porcję danej masy ceramicznej

1

2

3

4

Ceramix
REF 360 0119 5
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MagicContrastMagicContrast

MagicContrast - 
włosie czarne.włosie czarne.

Wygodna i szybka 
praca dzięki kontrastowi 
pomiędzy ceramiką 
a pędzlem, oraz trwałej 
sprężystości włosia 
pędzla.

Po umyciu, czy też wibro-
waniu pędzle uzyskują 
swój pierwotny kształt 
włosia poprzez delikatne 
stuknięcie.

REF

390 CSET 1

390 C001 0

390 C002 0

390 C004 0

390 C006 0

390 C008 0

390 C008 B

390 CS01 0

390 CS03 0

opk

po 1 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

2 szt.

4, 6, 8

1

2

4

6

8

8 BigBrush

1/0

5

Nazwa produktu 

MagicContrast

MagicContrast

MagicContrast

MagicContrast

MagicContrast

MagicContrast

MagicContrastBigBrush

MagicContrast

MagicContrast-Opaker

skala 1:1

wielkość

MagicBrush - MagicBrush - 
włosie złotobrązowe.

Wysoka sprężystość 
włosia umożliwia szybkie 
nakładanie warstw 
ceramiki. MagicBrush 
i MagicContrast różnią 
się tylko kolorem. 

Tak jak przy pędzlach Ma-
gicContrast pędzle Magic-
Brush przez strzepnięcie 
lub zawibrowanie uzyskują 
szybko właściwy kształt 
części pracujacej.

skala 1:1

4,6,8

opk

po 1 szt.

po 1 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

00
000

1

2

4

6

8

8 BigBrush

1/0

2/0

5

REF

390 MSET 1

390 MS23 0

390 M001 0

390 M002 0

390 M004 0

390 M006 0

390 M008 0

390 M008 B

390 MS01 0

390 MS02 0

390 MS03 0

MagicBrush

MagicPaintBrush

MagicBrush

MagicBrush

MagicBrush

MagicBrush

MagicBrush

MagicBigBrush

MagicBrush

MagicBrush

MagicBrush-Opaker

Nazwa produktu wielkość

MagicBrush



8 Praca w ceramice i cyrkonie 275faks 061 8740 256

Licowania ceramiczne

Magic...Magic...

Wysoka elastyczność 
włosia ułatwia porcjo-
wanie i nabieranie 
masy ceramicznej.

Kontrast pozwala pre-
cyzyjnie okreslić ilość
nabieranej na pędzel 
masy ceramicznej, 
i kontrolować jej 
układanie na koronie. 

Pędzel może pracowac 
w dwóch kształtach:
jako łopatka do porcjo-
wania i nakładania oraz 
płomyk do modelo-
wania.

Zabrudzenia takie jak 
kurz lub suche resztki 
masy ceramicznej są 
dzięki kontrastowi 
łatwo zauważalne.

Kształt łopatki do 
porcjowania i nabie-
rania uzyskuje się 
naciśnięciem dwóch 
palców.

Umożliwia to szybkie 
nanoszenie dużych 
porcji masy cerami-
cznej.

Z formy łopatki 
poprzez spłukanie 
wodą, strzepnięcie lub 
zawibrowanie pędzla 
uzyskuje się szpiczasty 
kształt właściwy do 
modelowania. 

Kształt łopatki nie 
zmniejsza stabilności 
i elastycznosci włosia, 
co ułatwia modelo-
wanie. 

1 2

543

6

9

7

10

8

Pędzle MagicContrast = czarne MagicBrush = brązowe posiadają identyczne funkcje!
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KoliBrush

KoliBrush-włosie złotobrązowe.KoliBrush-włosie złotobrązowe.
Naturalne pędzle dla ceramików-artystów, Naturalne pędzle dla ceramików-artystów, 
z włosiem najwyższej klasy - Kolinsky 1a. z włosiem najwyższej klasy - Kolinsky 1a. 

Optymalna nasiąkliwość 
włosia pędzla ułatwia 
utrzymanie i nanoszenie
masy ceramicznej na 
licowaną koronę. 

Znakomita lastyczność 
włosia umożliwia precyzyjne 
warstwowanie ceramiki i 
modelowanie naturalnego 
kształtu korony. 

Dzięki pracującym kulkom oraz wyjatkowej Dzięki pracującym kulkom oraz wyjatkowej 
jakości włosia pędzel BigBrush łatwo uzyskuje jakości włosia pędzel BigBrush łatwo uzyskuje 
właściwy i trwały kształt wierzchołka, 
co ułatwia modelowanie ceramiki 
i skraca jego czas. 

1

2

skala 1:1 REF

390 KSET 1

390 K001 0

390 K002 0

390 K004 0

390 K006 0

390 K008 0

390 K008 B

390 KS01 0

390 KS03 0

opk

po 1 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

2 szt.

4, 6, 8 B

1

2

4

6

8

8 BigBrush

1/0

5

KoliBrush

KoliBrush

KoliBrush

KoliBrush

KoliBrush

KoliBrush

KoliBigBrush

KoliBrush

KoliOpakerBrush

Nazwa produktu wielkość



8 Praca w ceramice i cyrkonie 277faks 061 8740 256

Licowania ceramiczne

Unique BrushUnique Brush

Nowoopracowane, czarne, matowe włosie o Nowoopracowane, czarne, matowe włosie o 
niesamowitych właściwościach modelujących.niesamowitych właściwościach modelujących.
• perfekcyjnie uformowane włosie dla jeszcze  • perfekcyjnie uformowane włosie dla jeszcze  
 lepszego pobierania porcji mas ceramicznych lepszego pobierania porcji mas ceramicznych
• wysoka pamięć formy podczas modelowania• wysoka pamięć formy podczas modelowania
• możliwość pobierania większych porcji • możliwość pobierania większych porcji 
 ceramiki ceramiki
• funkcja szpachtułki i nie tylko• funkcja szpachtułki i nie tylkoModelowanie ceramiki „par excellence“.

Unique Brush – arystokracja wsród pędzli.Unique Brush – arystokracja wsród pędzli.

• unikalny Design - łatwa identy� kacja 
 poszczególnych pędzli
• najwyższa ergonomia, komfort i prestiż

skala 1:1Pędzle sa dostępne w zestawie
i pojedyńczo.

390 U001 0

390 U004 0

390 U006 0

390 U008 0

390 U008 B

opk

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1

4

6

8

BigBrush

wielkość

390 USET 1po 1 szt.1, 4, 6, 8

Unique Brush

Unique Brush

Unique Brush

Unique Brush

Unique Brush

Unique Brush Set

REFNazwa produktu 

6
Pędzel spłukać 
wodą, stkunąć 
lub odwibrować.
Właściwy kształt 
powraca sam.

Nowatorskie włosie 
charakteryzuje zbiór 
szczególnych cech na 
nowo określających 
komfort i wydajnosc 
modelowania ceramiki.

Dzięki zaletom włosia 
czubek pędzla precyzyj-
nie nabiera, przenosi i 
układa masę ceramiczną. 
Kontrast ułatwia opty-
czną kontrolę ilości masy.

Cechą nadzwyczajną 
jest możliwość pobie-
rania większych porcji 
mas podczas modelo-
wania dużych prac.

Czubkami palców 
można zmienić włosiu 
pędzla formę i przejśc 
do nowych zadań.

Masa ceramiczna 
nanoszona jest punk-
towo, ale z efektem 
wyjątkowej gładzi.

Kształt szpatuły 
umożliwia prace w 
najwęższych przestrze-
niach międzyzębowych.

1 2 3

4 5

Rękojeść jest malowana przez zanurzenie, 
dlatego każdy pędzel jest unikatowym 
egzemplarzem!!! 

Praca może być przyjemnością!
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Stojak do pędzliStojak do pędzli

Mały geniusz porządku...
• najwyższa urzytkowość
• na 14 pędzli i instrumentów
• miękki, elastyczny silikon
• zwiększenie żywotości pędzli
• skierowane w dół włosie utrzymuje 
 właściwy kształt włosia
• możliwość stopniowania ustawienia pedzli
     dla większej ergomomii pracy

Stojak do pędzli
1 szt.
REF 310 0102 9

Dwie średnice dla 
wszystkich pędzli.

Stojak ze szlachetnej stali (ok. 600 g) pokryty specjalnym, elastycznym 
i miękkim silikonem, o dwóch różnych średnicach otworów na różne 
wielkości pędzli, dający możliwość ustawiania pędzli na różnej 
wysokości dla lepszej ergonomii podczas pracy.

Miękki, elastyczny silikon.

Wypełniony pędzlami 
stojak.

Koniec chaosu w 
miejscu pracy.

Licowania ceramiczne
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Ceramico - płytki do ceramikiCeramico - płytki do ceramiki

Płytki „Form follows function“
Asortyment specjalistycznych płytek do mas ceramicznych o innowa-
cyjnych walorach użytkowych i nowoczesnym designie dla każdego 
praktyka.

Ceramico GlossOne3
Biała, glazurowana płytka
w kształcie siekacza 
z 3 zagłębieniami 
i plastikowym deklem 
o specjalnej powłoce. 

Ceramico GlossOne14
Biała, glazurowana płytka 
w kształcie siekacza 
z 14 zagłębieniami 
i plastikowym deklem 
o specjalnej powłoce.

3 zagłębienia
43 x 30 x 5mm
4 zagłębienia 
33 x 22 x 4,5mm
7 zagłębień 
29 x 20 x 4,5mm
Format płytki: 
190 x 144 x 15mm
Format dekla: 
192 x 148 x 18mm 
Waga: ok. 460 g
REF 390 0040 1

Ceramico GlossOne 
Glazurowane płytki posiadają dekle ze specjalną 
powłoką mające chronić masę ceramiczną 
przed światłem oraz wyschnięciem. Naciskając 
palcami na dekiel nożna uzyskać efekt vakum 
w celu dłuższego przechowywania cerami-
ki i jej właściwej ochrony przed czynnikami 
zewnętrznymi.

3 zagłębienia 
30 x 20 x 4,5mm
Format płytki: 
190 x 144 x 15mm
Format dekla: 
192 x 148 x 18mm 
Waga ok. 510 g
REF 390 0040 0

Na glazurowanych płytkach można dokonywać 
opisów flamastrem, które dają się zmywać 
przecierając je mocniej palcem lub wilgotną 
szmatką.

Podczas krótkich przerw 
w pracy, płytę należy 
lużno przykryć deklem  
dla ochrony ceramiki.

Kiedy płytkę z masą ceramiczną zamierza się 
pozostawić na dłużej, naciśnięcie palcami na środku 
dekla wytwarza vakum, które zabezpiecza ceramikę 
przed wysychaniem, a specjalna powłoka przed 
światłem.

Indywidualność

1 2 3

4 5 6
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Ceramico - innowacyjne płytki do ceramikiCeramico - innowacyjne płytki do ceramiki

Funkcjonalność ponad wszystko

Ceramico WetOne3
Porowata płytka w 
kształcie siekacza 
z 3 zagłębieniami, 
nawodnieniem i 
polem do mieszania 
mas.

3 zagłębienia
30 x 20 x 4,5 mm
Format płytki: 
190 x 144 x 13 mm
Format podstawy:  
192 x 146 x 25 mm  
Waga 580 g
REF 390 0040 2

Ceramico WetOne14 
samonawadniająca 
płytka  w kształcie 
siekacza z 14 
zagłębieniami 
ze specjalnej chłonnej 
ceramiki, z podstawą z 
tworzywa sztucznego.

3 zagłębiena 
43 x 30 x 5 mm
4 zagłębienia
33 x 22 x 4,5 mm
7 zagłębień 
29 x 20 x 4,5 mm
Format płytki:  
190 x 144 x 13 mm
Format podstawy:
192 x 146 x 25 mm
Waga: 530 g 
REF 390 0040 3     

Ceramico WetOne. 
Porowatość tej płytki umozliwia właściwe 
nasączanie masy ceramicznej wodą dla 
uzyskania jej własciwej konsystencji.
Duże pole do mieszania mas jest bardzo 
wygodne w pracy: jego mikropory utrzymują 
odpowiednią wilgotnosć masy, ale równoczesnie 
gładka powierzchnia zabezpiecza pędzel przy 
nabieraniu glinki przed zbyt szybkim sklejaniem 
się włosia w szczelny pęk. Po przykryciu deklem 
masa ceramiczna może być na tych płytkach 
długo przechowywana.

Kolejne zdjęcia pokazują jak masa ceramiczna pobiera wodę z płytki, 
co widać po jej kolorze i konsystencji. Przycisnięcie pędzlem glinki 
do płytki zwiększa jej wilgotność.

1 2 3 4 5

Płytki można myć pod bieżącą wodą,  można również używać do tego 
strumienia pary wodnej. Najlepsze rezultaty daje jednak wygrzewanie w 
piecu do pierscieni. Absolutnie suchą płytkę należy umieścić na tragerze i 
powoli podnosić temperaturę ze 100 na 150°C, a następnie przetrzymać ją w 
tej temperaturze ok. 1 godzinę. Po upływie tego czasu dalej powoli podnosic 
temperaturę, aż do 800°C . Na koniec piec wyłączyć i płytkę studzić razem 

Ceramico Colorimplant
Biała glazurowana płytka 
w kształcie implantu z 14 
zagłębieniami dla farbek 
malarskich i ochronnym 
deklem.

1 zagłębienie
42 x 23 x 4,5 mm
12 zagłębień 
14 x 9 x 3 mm
Format płytki 
170 x 67 x 12 mm
Format dekla 
172 x 69 x 16 mm
Waga: 190 g
REF 390 0040 5

Ceramico BlackMolar
Czarna glazurowa-
na płytka w formie 
trzonowca z deklem 
nie przepuszczającym 
światła UV, dla wszy-
stkich materiałów 
światłoutwardzalnych. 

5 zagłębień 
17 x 12 x 2,5 mm
1 zagłębienie
30 x 22 x 4,5 mm
Format płytki 
210 x 115 x 11 mm
Format dekla 
210 x 117 x 17 mm
Waga: 300 g
REF 390 0040 4

Ceramico
BlackMolar i ColorImplant
Płytki do pracy z kompozytami i farbkami 
malarskimi, komfort pracy i atrakcyjny design 
czyli forma i funkcja w jednym.

z zamkniętym piecem, do temperatury pokojowej. Po wyjęciu płytkę 
przetrzeć mokrym, drobnym papierem ściernym i spłukać wodą. 

Uwaga! 
Za szybkie wygrzewanie lub studzenie mogą 
prowadzić do szoku termicznego i pęknięcia płytki!

Indywidualizacja
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Licowania ceramiczne

breCeram - zestaw do obróbki ceramiki

1

3

5

7

2

4

6

Drobny diament jest 
przeznaczony do 
obróbki masy 
ceramicznej.

Odwrócony stożek ze 
szlifem tylnim  jest ide-
alny do wykonywania 
bruzd na powierzchni-
ach żujących.

Ceragum gruba gumka 
wygładza ceramikę 
i metal co pomaga 
zwłaszcza w miejscach 
ich kontaktu.

Abraso-Fix zielona do 
metalu jest przeznaczo-
na do opracowywania 
girland.

Abraso-Fix czerwona 
wykonuje wstępną 
politurę ceramiki i 
metalu.

Cera� ne daje wysoki 
połysk na ceramice i 
metalu, szczególnie 
ważny w miejscach 
ich połączeń.

Szybkie i dokładne 
opracowanie ceramiki i 
metalu dzięki breceram.

Diament
1 szt.
REF 340 0107 1

Abraso-Fix zielona
2 szt.
REF 350 0059 0

8 szt.
REF 350 0075 5

Abraso-Fix czerwona
2 szt.
REF 350 0060 0

8 v
REF 350 0075 3

Ceragum gruba
12 szt.
REF PRK G221 2

50 szt.
REF PRK G225 0

100 szt.
REF PRK G220 0 

Cera� ne
1 szt.
REF 520 2028 5

Frez
ISO-Nr. 
500 104 010006 010
1 szt.
REF H010 NH 10

Frez
ISO-Nr. 
500 104 010006 012
1 szt.
REF H010 NH 12

Aż do wysokiego połysku...

• specjalne frezy ze szlifem tylnim w kształcie  
 odwróconego stożka do powierzchni żujących
• drobny, ale dobrze zbierający diament
• dwie szczotki Abraso-Fix o różnej abrazyjności
• Ceragum gruba gumka do porcelany i metalu
• Cera� ne drobna gumka dla superpołysku

Frez
ISO-Nr. 
500 104 010006 008
1 szt.
REF H010 NH 08

Produkty dodatkowe:

Frez
ISO-Nr. 
500 104 010006 016
1 szt.
REF H010 NH 16

Zestaw
6-części: breceram set

1 diament drobny
1 frez
1 Abraso-Fix zielona
1 Abraso-Fix 
    czerwona
1 Ceragum gruba
1 Cera� ne

REF 520 2028 6
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Manualna obróbka cyrkonu

compoForm UVcompoForm UV

Produkty dodatkowe:

Kaniule
25 szt.
REF 580 0001 8

bre.lux Power Unit
REF 140 0097 0

Precyzyjne dozowanie 
dzięki odpowiednim 
kaniulom aplikacyjnym 
znacząco ułatwia pracę.

Polimeryzacja tworzy-
wa compoForm UV 
jest szybka i bez-
skurczowa.

Materiał daje się łatwo 
i precyzyjnie formować 
frezem.

Bezskurczowe i szybkie 
łączenie koron i 
przęseł z najwyższą 
stabilnością.

Zapływanie kapilarne 
znakomicie zamyka 
wszelkie mikroluki.

Seracol UV mocno 
wygładza powierzchnie,
co ułatwia pracę.

compoForm UV
2 x 3 ml strzykawki
10 kaniuli
REF 540 0115 0

Seracol UV
2 x 3 ml 
REF 540 0115 1

Produkty dodatkowe:

bre.lux Power Unit
zestaw
REF 140 0097 0

Światłoutwardzalny materiał do modelowania 
konstrukcji koron, mostów, indywidualnych 
belek i zamków. Szybkowiążacy pod ręczną lub 
� nalną lampą o wysokich cechach użytkowych: 
• w pascie – konsystencja do modelowania
• stabilny – specjalnie do pracy w pantografach     
 kopiujących
• wolny od skurczu – dla własciwej precyzji prac
• dobry do frezowania - komfortowa obróbka
• łatwy w modelowaniu - nie spływa 

1 2 3

Seracol UV

Światłoutwardzalny klej do wosku 
o wysokiej zapływalności kapilarnej:
• bardzo wysoka stabilnosć połączeń
• krótki czas wiązania pod światłem
• bardzo gładkie powierzchnie połączeń 
• kapilarność zamyka mikroszczeliny
• bezskurczowy dla najwyższej precyzji

1 2 3
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Manualna obróbka cyrkonu

Materiałem compoForm 
UV mocuje się patryce 
na koronach, a następnie  
wzmacnia klejem 
SERACOLL UV .

Po synteryzacji patryce 
poleruje się na wysoki 
połysk pastą Zi-polish. 

Vario-Soft 3 sv
Matryce zielone
8 szt.
REF 430 0733 5

Matryce żółte
8 szt.
REF 430 0733 3

Matryce czerwone
8 szt.
REF 430 0733 1

Vario-Soft 3 zi sv
8-szt. 
REF 430 0732 2

Vario-Soft 3 zi mini 
sv
8-szt. 
REF 430 0732 9

Produkty dodatkowe:

Uni-uchwyt do paralel.
REF 360 0115 1

Vario-Soft 3 cyrkon svVario-Soft 3 cyrkon sv
Uznana zasuwa Vario-Soft 3 teraz również dla 
cyrkonu w dwóch rozmiarach: normalnym i 
mini:
• obie patryce posiadają zintegrowane frezowa- 
 nie
• obie można skracać na wysokość i dodziąsłowo
• specjalne retencje dla dobrego połączenia 
 z  koronami

5-motions-zircon

1 2

5-motions-zircon
bloczki małe

6/16, 16 mm wysoki
3 szt.
REF 360 1061 6

6/20, 20 mm wysoki
3 szt.
REF 360 1062 0

5-motions-zircon
bloczki średnie

10/16, 16 mm wysoki
2 szt.
REF 360 1101 6

10/20, 20 mm wysoki
2 szt.
REF 360 1102 0

5-motions-zircon
bloczki duże

14/16, 16 mm wysoki
1 szt.
REF 360 1141 6

14/20, 20 mm wysoki
1 szt.
REF 360 1142 0

Produkty dodatkowe:

5-motions-colors
barwniki do cyrkonu 
po 100 ml
A1 REF 360 1CA1 0
A3 REF 360 1CA3 0
B1 REF 360 1CB1 0
B3 REF 360 1CB3 0
C3 REF 360 1CC3 01

Bi-axialnie prasowany cyrkon dla prac protetycz-
nych najwyższej klasy, gdzie jakość surowca 
pełni ważną rolę. 

Zi-polishZi-polishZi
5 g
REF 360 1002 5

Specjalny materiał 
łączący utrzymuje 
składniki pasty we 
właściwej konsystencji.

Dzięki wysokiej 
zawartości diamentów 
pasta znakomicie 
poleruje cyrkon 
na wysoki połysk.

Zi -polish - perfekcyjny połysk!-polish - perfekcyjny połysk!Zi -polish - perfekcyjny połysk!Zi 

1

2

Pasta polerska do polerowania cyrkonu, 
która nie ma sobie równch. Służy do pole-
rowania koron, mostów, belek, zamków 
i innych elementów: 
• dwie różne wielkości ziaren diamentowych 
 dla  właściwej jakości polerowania cyrkonu
• specjalne spoiwo, które powoduje, że pasta 
 w czasie pracy nie ucieka ze szczotek 
 i minimalnie się zużywa 
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Manualna obróbka cyrkonu

5-motions-glue i 5-motions-active5-motions-glue i 5-motions-active

Wymodelowane obiekty 
szybko mocuje się klejem 
5-motions-glue. Aktywa-
tor w sprayu 5-motions-
active błyskawicznie 
utwardza klej.

Płynny klej do czystego łączenia modelowanych 
elementów i bloczków. Spray aktywujący 
5-motions-glue daje pewne zcalenie bloczków 
z modelowanymi obiektami:

5-motions-glue
Sekundeklej w żelu
20 g
REF 360 1002 6

Bloczek cyrkonowy 
jest szybko i stabilnie 
umocowany w ramce.
Aktywator w sprayu 
znakomicie dociera 
wszędzie. 

5-motions-active
aktywator w sprayu 
5-motions-glue
200 ml
REF 360 1002 7

1 2

• nie kapie podczas aplikacji
• szybkowiążacy dzięki aktywatorowi w sprayu  
• klei wszystkie materiały do tlenku cyrkonu

FrezyFrezy

Frezy z technologią szlifu tylniego do opracowywania bloczków z tlenku 
cyrkonu:
• do wszystkich urządzeń o parametrze 1:1,25

Szlif tylni redukuje wibracje, odpryskiwanie opracowywanego materiału dając gładkie powierzchnie:

Porównanie ze zwykłym frezem 

Konwencjonalny kąt cięcia  

Ostrze bez szlifu 
tylniego

Wibrujący frez

Optymalny kąt cięcia 
z większą abrazyjnością 

Mniejsza 
abrazyjność 
i stabilność 
ostrza

Zalety pracy ostrza 
w materiale:  
• brak wibracji
• gładkie powierzchnie 
• ochrona rąk technika

Frez bredentu 
ze szlifem 
tylnim

Ostrze ze szlifem tylnim 
zwiększa trwałość frezu

 Najnowsza generacja ostrzy frezów laborato-
ryjnych ze szlifem tylnim.
Najnowszym produktem z rodziny frezów labo-
ratoryjnych są frezy z oddzielnym podparciem 
każdej krawędzi tnącej , nazywanym szlifem 
tylnim. Podparcie zwiększa odporność krawędzi 
na odpryski i ścieranie, zwiększa abrazyjność kąta 
cięcia, co powoduje spokojną, bezwibracyjną 
pracę frezu przy równoczesnym skuteczniejszym 
zbieraniu obrabianego materiału. Wytrzymałe, 
stabilne, nie wibrujące ostrze zbierając większe 
ilości obrabianego materiału pozostawia jego 
powierzchnię niewiarygodnie gładką. Ważnym 
efektem braku wibracji jest ochrona i stawów 
rąk technika, łożysk mikrosilnika, oraz znacznie 
dłuższa żywotność frezów. Ostrza ze szlifem 
tylnim mają oznaczenia: MH, GH, NH.

• 11 różnych kształtów do wielu zastosowań
• specjalna stal narzędziowa dla najwyższej żywotności
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5-motions-scanner 4 5-motions-milling cutter 45-motions-scanner 4 5-motions-milling cutter 45-motions-scanner 4 5-motions-milling cutter 4
4 mm okrągłe, REF 360 1005 1 4 mm okrągłe,  4 mm okrągłe,  4 mm okrągłe, REF 360 1004 1

5-motions-scanner 2 5-motions-milling cutter 25-motions-scanner 2 5-motions-milling cutter 25-motions-scanner 2 5-motions-milling cutter 2
2 mm okrągłe, REF 360 1005 2 2 mm okrągłe,  2 mm okrągłe,  2 mm okrągłe, REF 360 1004 2

5-motions-scanner 1 5-motions-milling cutter 15-motions-scanner 1 5-motions-milling cutter 15-motions-scanner 1 5-motions-milling cutter 1
1 mm okrągłe, REF 360 1005 3  1 mm okrągłe,   1 mm okrągłe,   1 mm okrągłe, REF 360 1004 3

5-motions-scanner 1 długi 5-motions-milling cutter 1 długi5-motions-scanner 1 długi 5-motions-milling cutter 1 długi5-motions-scanner 1 długi 5-motions-milling cutter 1 długi
1 mm okrągłe, REF 360 10L5 3 1 mm okrągłe,  1 mm okrągłe,  1 mm okrągłe, REF 360 10L4 3

5-motions-scanner 1 extra długi 5-motions-milling cutter 1 extra długi5-motions-scanner 1 extra długi 5-motions-milling cutter 1 extra długi5-motions-scanner 1 extra długi 5-motions-milling cutter 1 extra długi
1 mm okrągłe, REF 360 1XL5 3 1 mm okrągłe,  1 mm okrągłe,  1 mm okrągłe, REF 360 1XL4 3

5-motions-scanner 0,6 łącznik 5-motions-milling cutter 0,6 łącznik5-motions-scanner 0,6 łącznik 5-motions-milling cutter 0,6 łącznik5-motions-scanner 0,6 łącznik 5-motions-milling cutter 0,6 łącznik
0,6 mm proste, REF 360 1A05 4 0,6 mm proste,  0,6 mm proste,  0,6 mm proste, REF 360 1A04 4

5-motions-scanner 1 łącznik 5-motions-milling cutter 1 łącznik5-motions-scanner 1 łącznik 5-motions-milling cutter 1 łącznik5-motions-scanner 1 łącznik 5-motions-milling cutter 1 łącznik
1,5 mm proste, REF 360 1A15 4 1,5 mm proste,  1,5 mm proste,  1,5 mm proste, REF 360 1A14 4

5-motions-scanner 2 łącznik 5-motions-milling cutter 2 łącznik5-motions-scanner 2 łącznik 5-motions-milling cutter 2 łącznik5-motions-scanner 2 łącznik 5-motions-milling cutter 2 łącznik
2 mm proste, REF 360 1A25 4 2 mm proste,  2 mm proste,  2 mm proste, REF 360 1A24 4

5-motions-scanner podcień 5-motions-milling cutter podcień5-motions-scanner podcień 5-motions-milling cutter podcień5-motions-scanner podcień 5-motions-milling cutter podcień
1,4 mm, REF 360 1U35 5 1,4 mm,  1,4 mm,  1,4 mm, REF 360 1U34 5

5-motions-scanner stożek 2° 5-motions-milling cutter stożek 2°5-motions-scanner stożek 2° 5-motions-milling cutter stożek 2°5-motions-scanner stożek 2° 5-motions-milling cutter stożek 2°
2° okrągłe, REF 360 1C25 6 2° okrągłe,  2° okrągłe,  2° okrągłe, REF 360 1C24 6

5-motions-scanner Rapidy 2 5-motions-milling cutter Rapidy 25-motions-scanner Rapidy 2 5-motions-milling cutter Rapidy 25-motions-scanner Rapidy 2 5-motions-milling cutter Rapidy 2
2 mm okrągłe, REF 360 1K25 7 2 mm okrągłe,  2 mm okrągłe,  2 mm okrągłe, REF 360 1K24 7

Manualna obróbka cyrkonu

FrezyFrezy

Frezy do łączników 
dzięki rowkowaniu w 
prawą stronę znakomicie 
opracowują połączenia z 
platformami implantów.

Rapidy 2 to mistrz 
wierceń i strukturowa-
nia powierzchni.

Wszystkie instrumenty mają wrzeciono 3 mm i są przewidziane do pracy w urządzeniach o parametrze 1 : 1,25.

Instrumenty, które dzięki swej technologii szlifu 
tylniego pracują szybko, ale spokojnie, tworząc  
wyjątkowo gładkie powierzchnie. Wystarczy 
dodać, że wykonane są wyjątkowo starannie 
i z najlepszego materiału, a cechuje je długa 
żywotność.    

Praca wstępna z 
użyciem 5-motions-
milling cutter.

Głębokie frezowania jak 
np. łączniki wykonuje 
się szybko i precyzyjnie.

Oczywiscie wszystkie wykonane w technologii szlifu tylniego dla uzyskania gładkich i wolnych od odprysków powierzchni.

1

4

1



8 Praca w ceramice i cyrkonie286 telefon 061 8740 239

Manualna obróbka cyrkonu

Diagen-Turbo-Grinder

Pełne, naturalne diamenty szlifierskie 
połączone sprasowaną ceramiką do 
opracowywania cyrkonu oraz licowanych 
i pełnoceramicznych koron i mostów. 
UWAGA!
• należy pracować bez ucisku!

Schemat diamentu

Ziarna naturalnych 
diamentów

Wysoka koncentracja 
diamentów

Materiał łączący

Znakomite właściwości szlifujące i wysoka 
abrazyjność ostrych, naturalnych ziaren dia-
mentowych, połączonych sprasowaną ceramiką 
zapewniają szybkie i czyste opracowywanie 
powierzchni ceramicznych.

Diagen-Turbo-Grinder, drobne - wygładzanie cyrkonu i obróbka ceramiki

Diagen-Turbo-Grinder, grube - dla efektywnej obróbki tlenku cyrkonu

Stożek
Ø 3,5 x 11 mm 
2 szt.
REF 340 G015 0

Walec
Ø 4,5 x 13 mm, 2 szt.
REF 340 G016 0

Walec
Ø 6,0 x 13 mm 
2 szt.
REF 340 G017 0

Soczewka
Ø 22 x 2 mm 
1 szt.
REF 340 G021 0

Walec, szpic
Ø 3,5 x 11 mm 
2 szt.
REF 340 G015 5

Walec, zaokrąglony
Ø 4,5 x 13 mm 
2 szt.
REF 340 G016 5

Soczewka
Ø 22 x 2 mm
1 szt.
REF 340 0021 0

Tarcza
Ø 22 x 2 mm
1 szt.
REF 340 0022 0

Walec
Ø 6,5 x 13 mm
2 szt.
REF 340 0017 0

Walec
Ø 4,8 x 13 mm
2 szt.
REF 340 0016 0

Stożek
Ø 3,5 x 11 mm
2 szt.
REF 340 0015 0

Krążek duży
Ø 22 x 4,5 mm
1 szt.
REF 340 0019 0

Stożek odwrócony 
duży
Ø 12 x 6 mm
1 szt.
REF 340 0024 0

Stożek odwrócony 
mały
Ø 6 x 8 mm
1 szt.
REF 340 0025 0

Krążęk mały
Ø 15 x 3,5 mm
2 szt.
REF 340 0018 0

Walec, szpic
Ø 3,5 x 11 mm
2 szt.
REF 340 0015 5

Walec, zaokrąglony
Ø 4,5 x 13 mm 
2 szt.
REF 340 0016 5

Szybka i bezpieczna Szybka i bezpieczna 
obróbka cyrkonu obróbka cyrkonu 
dzięki ziarnom dia-dzięki ziarnom dia-
mentowym o gradacjimentowym o gradacji
26 µm i spoiwie z 26 µm i spoiwie z 26 µm i spoiwie z 
funkcją chłodzenia.funkcją chłodzenia.funkcją chłodzenia.

Uszlachetnianie po-
wierzchni cyrkonu wierzchni cyrkonu 
i obróbka ceramiki i obróbka ceramiki 
dzięki ziarnom dzięki ziarnom 
o gradacjio gradacjio gradacji 2 µm.

• dwie gradacje ziaren diamentowych dla 
 efektywniejszej obróbki
• specjalne o 20% trwalsze spoiwo z efektem  
 chłodzenia podczas pracy
• zalecane prze wiodących producentów tlenku  
 cyrkonu i ceramik licujących*


