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F I R S T  I S  Q U A L I T Y

©wiatñoutwardzalny glassjonomerowy
podkñad w paπcie

Opakowanie

GC Fuji LINING LC 
Opakowanie
uzupeñniajåce
1 x 7.0 g (4.7 ml)
GC Fuji LINING LC
Paste Pak Pojemnik
Bloczek do mieszania

Akcesoria
Podajnik

Wñaπciwoπci fizyczne GC Fuji LINING LC Produkt V
Paste Pak (w paπcie) Proszek / Pñyn

Rodzaj Modyfikowany æywicå     Modyfikowany æywicå
glassjonomer w paπcie glassjonomer

OdcieË Zëbina B3 A3.5

Czas pracy   
(23°C) 2 min. 15 sek. 3 min.

Czas naπwietlania 20 sek. 30 sek.

OdpornoπÊ na zgniatanie    
(24 godz.) 194 MPa 73 MPa

OdpornoπÊ na naprëæenia       
(24 godz.) 26 MPa 12 MPa

Siña elastycznoπci     
(24 godz.) 34 MPa 32 MPa

Siña ñåczenia   
(24 godz.)

Zëbina bydlëca 6.2 MPa 1.8 MPa

Zëbina po 2000     
termocykli 5.9 MPa 0.5 MPa

Æywica kompozytowa     
(z systemem ñåczåcym) 13 MPa 9 MPa

RozpuszczalnoπÊ (%)

Woda destylowana 0.07 0.81

Kwas mlekowy 0.45 1.09

Kontrast na zdjëciach Rtg Tak Tak

–ródño  Badania, GC Corporation.
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GC EUROPE N.V.
Head Office

Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven

Tel. +32.16.39.80.50
Fax + 32.16.40.02.14

E-mail: info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland

Ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków

Tel. +48.12.425.14.74
Fax +48.12.625.28.60

E-mail: poland@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com



GC Fuji LINING LC Paste Pak
©wiatñoutwardzalny glassjonomerowy
podkñad w paπcie

AMALGAMAT

KOMPOZYT /
PORCELANÈ

IDEALNY PODKÑAD
POD:

Skrócony
czas zabiegu

Szybkie i precyzyjne
dozowanie
Preparat dozowany w formie
pasty stosuje sië szybciej i
dokñadniej, aniæeli tradycyjny
preparat w postaci proszku i
pñynu. Aby ustaliÊ iloπÊ pasty
wyciskanej z pojemnika
wystarczy zmieniÊ poñoæenie
plastikowej nakñadki,
ograniczajåcej zakres nacisku
dwigni. Przesuniëcie jej do
tyñu powoduje wyciπniëcie
wiëkszej porcji materiañu,
a przesuniëcie do przodu
zmniejsza iloπÊ dozowanej
pasty. System umoæliwia
dozowanie obu past zawsze
w tych samych proporcjach,
co gwarantuje uzyskanie
optymalnej konsystencji i
wñaπciwoπci fizycznych.

Bardzo ñatwe mieszanie 
Idealne wymieszanie past
zajmuje tylko 10 sekund.
Mieszanina jest wolna od
pëcherzy powietrza, co nie
zawsze sië udaje podczas
mieszania proszku i pñynu.

Ñatwy w zastosowaniu
Konsystencja mieszaniny
umoæliwia bardzo ñatwe
rozprowadzenie w ubytku.
Czas pracy tym materiañem
wynosi 2 min. i 15 sek. 

Utwardzanie w dowolnym
momencie
Materiañ utwardza sië
w dowolnym momencie
naπwietlajåc przez 20 sek. 

Moæliwe jest zastosowanie
cienkiej warstwy
Materiañ w bardzo ñatwy
sposób daje sië rozprowadziÊ
cienkå i równå warstwå po
cañej powierzchni ubytku.
Moæna go stosowaÊ równieæ
w bardzo pñytkich ubytkach.

Bardzo silna chemiczna adhezja
Materiañ ñåczy sië chemicznie z
tkankå w warunkach duæej wil-
gotnoπci, nie wymaga stosowa-
nia conditioner’a i wykazuje wiëk-
szå siñë ñåczenia niæ tradycyjne
preparaty w proszku i pñynie.

Najmniejsza kurczliwoπÊ
Skurcz twardniejåcego prepa-
ratu w paπcie jest mniejszy
o ponad 50% od skurczu
klasycznych podkñadów
w proszku i pñynie. 

Zmniejszone ryzyko odkruszenia
Wiëksza siña ñåczenia, wiëksza
odpornoπÊ na πciskanie i wiëk-
sza odpornoπÊ na naprëæenia,
oznacza zmniejszone ryzyko
nieszczelnoπci brzeænej.

Bardzo duæa szczelnoπÊ brzeæna
Bardzo duæa odpornoπÊ mate-
riañu na dziañania fizyko - che-
miczne, moæliwoπÊ uzyskania
cienkiej warstwy i bardzo maña
wartoπÊ skurczu zapewnia
optymalnå szczelnoπÊ
ostatecznego wypeñnienia.

Zdecydowanie lepsze
wñaπciwoπci

Zminimalizowane ryzyko
mikroprzecieku
Trwañe pokrycie tkanki i zmini-
malizowane ryzyko mikroprze-
cieku wynikajå z duæej odpor-
noπci preparatu na rozpuszcza-
nie. Identyczny z zëbinowym
wspóñczynnik rozszerzalnoπci
i niski moduñ elastycznoπci
umoæliwiajå podkñadowi
absorbowanie siñ powstajåcych
przy skurczu i wzroπcie
objëtoπci pod wpñywem ciepña.   

GC Fuji LINING LC
Paste Pak pojemnik
i podajnik. Dwie
pasty dozowane
automatycznie w
prawidñowej proporcji.

SZYBKI I ÑATWY
W UÆYCIU

CIENKA
WARSTWA

BARDZO DUÆA
SIÑA ÑÅCZENIA

POCHÑANIANIE
SIÑY NACISKU

WYSOKI POZIOM
UWALNIANEGO

FLUORU

BiozgodnoπÊ
Preparat nie draæni tkanek
zëba, tkanek miëkkich oraz
miazgi i stanowi idealnå
izolacjë termicznå. 

Kontrast na zdjëciach Rtg
Kontrast preparatu jest
zbliæony do kontrastu zëbiny.

Wysoki poziom uwalnianego
fluoru
Preparat uwalnia duæe iloπci
fluoru przez dñugi czas.

Dozowanie minimalnej iloπci

Dozowanie maksymalnej iloπci

Nowy produkt GC Fuji LINING
LC Paste Pak jest ñatwiejszy i
szybszy w uæyciu oraz lepszy
pod wzglëdem wñaπciwoπci
fizycznych niæ jakikolwiek
glassjonomerowy podkñad
dostëpny na rynku. Materiañ jest
ulepszonå wersjå popularnego
na πwiecie GC Fuji LINING LC,
utwardzanego πwiatñem
glassjonomeru podkñadowego
w formie proszku i pñynu.
GC Fuji LINING LC Paste Pak
jest pierwszym na rynku
πwiatowym modyfikowanym
æywicå glassjonomerem w
postaci dwóch past. 

Przedstawiamy poniæej dwud-
zielny pojemnik past GC Fuji
LINING LC Paste Pak i podajnik
uñatwiajåcy precyzyjne i ñatwe
dozowanie. Jakikolwiek materiañ
podkñadowy stosujesz obecnie,
nie wrócisz do niego, gdy
spróbujesz GC Fuji LINING LC
Paste Pak. 


