Full Kit

Guia de cores

Escala de cores

18 Opacos base (10 g)
18 Dentinas (10 g)
3 Incisais (10 g)
4 Transparentes (10 g)
4 Cervicais (10 g)
2 Porcelanas para correção - ADD-ON (ADT e ADB) (10 g)
14 Modificadores de dentina (10 g)
1 Tabela de cores (em pastilhas)

NOVAS CORES
NP 1,5 = A 1,5 cor intermediária entre A1 / A2
NP 2,5 = A 2,5 cor intermediária entre A2 / A3

Kit Pintura Interna
16 Corantes * (3 g)
1 Bright (diluidor) (3 g)
1 Líquido IS (10 ml)
1 Guia de cores

Kit Dentina Opaca
16 Cores básicas (10 g)
3 Cores modificadores (10 g)

* white, incisal blue 1, incisal blue 2, m.orange 1,
m.orange 2, cervical 1, cervical 2, cervical 3, earth
brown, reddish brown, salmon pink, red, A+, B+,
C+, D+.

CORES PARA DENTES CLAREADOS
NW 0,5 = AO (+ claro que A1)
NW 0 = BO (+ claro que B1)

Meister Point

Escala de cor completa, contem todos os efeitos
desde opaco a massas opalescentes.

SD61

Kit Pintura Externa
21 Corantes * (3 g)
1 Glaze líquido (10 ml)
1 Líquido ES (10 ml)
1 Guia de cores

Kit Opalescente (Luster)
8 Opalescentes (10 g)

Brocas diamantadas com maior durabilidade.

* pure white, gray, black, green 1, green 2, yellow,
orange 1, orange 2, cervical 1, cervical 2, cervical 3,
earth brown, reddish brown, salmon pink,
pink, red, A+, B+, C+, D+.

Disco de borracha para zircônia.

Meister Cones
Pedra para Limpeza

Kit Porcelana de Margem

(ombro)

14 Cores (10 g)
3 Margens transparentes (10 g)
1 Porcelana para correção
MRP (10 g)
1 Porcelana para diluição
MDL (10 g)

* Temos reposições da linha CZR com embalagem de 10 g e econômica com 50 g.

Pedra de arkanza para limpar e
afiar instrumentais.

Lixa para textura de superfície
Somente na cor verde.

Indicada para ser aplicada:
P Estrutura de metal;
P Laminados;
P Inlays e onlays;
P Jaqueta com refratário e platina.
Características:
P Sintética (isenta de ferro);
P Contração mínima de 3 a 5% (não contrai no espaço interdental e oclusal);
P Fácil aplicação sem risco de escoamento;
P Dureza muito próxima do dente natural;
P Sofre abrasão no meio bucal acompanhando o desgaste do dente natural;
P Coeficiente de expansão térmica (CET) 12,4 x 10 - 14,6 x 10;
P Resistência à fraturas;
P Escala com 20 cores - 16 universais e mais 4 complementares.

Kit Porcelana de Margem
(ombro)

Body Kit Cromatizado

13 Cores básicas (10 g)
1 Porcelana para correção MRP (10 g)
1 Porcelana para diluição MDL (10 g)

16 Dentinas (10 g)
3 Incisais (10 g)
4 Transparentes (10 g)
4 Cervicais (10 g) - 4 cores.
2 Porcelanas para correção - ADD-ON (ADT e ADB) (10 g)
11 Modificadores de dentina (10 g)
1 Forming líquido (20 ml)
1 Tabela de cores (em pastilhas)

Kit Opaco Pasta

Indicada para ser aplicada:
P Estrutura de Zircônia Pura.
Características:
P A porcelana CERABIEN CZR possui recursos opalescentes com partículas
excepcionalmente finas que reproduzem fielmente a reflexão seletiva dos
dentes naturais;
P Compatibilidade e excelente adesão com estruturas de Zircônia pura;
P Ótima manipulação;
P Estabilidade ideal e resistência à fratura;
P Coeficiente de expansão térmica (CET) 9,1 x 10;
P A expansão térmica da CZR é diferente das outras porcelanas da linha
Noritake, consequentemente, não é recomendado a mistura entre elas;
P Escala com 20 cores - 16 universais e mais 4 complementares.

16 Cores básicas (6 g)
1 Opaco pasta base BA (6 g)
2 Pincéis para aplicação

Kit Pintura Interna

Kit Screening

Porcelana para laminados e com
preparo escuro (dentes com manchas).

11 Dentinas (10 g)
2 Modificadores (10 g).
4 Cores complementares (10 g)
1 Líquido (20 ml)
1 Tabela de cores em pastilhas

16 Corantes * (3 g)
1 Bright (diluidor) (3 g)
1 Líquido IS (10 ml)
1 Guia de cores
* white, incisal blue 1, incisal blue 2, m. orange 1,
m. orange 2, cervical 1, cervical 2, cervical 3,
earth brown, reddish brown, salmon pink, red,
A+, B+, C+, D+.

Kit Opalescente (Luster)
7 Opalescentes (10 g)
1 Tabela de cores em pastilhas

Indicada para ser aplicada:
P Alúmina densamente sinterizada;
P Alúmina infiltradas por vidro.
Características:
P Fluorescência ideal;
P Reprodução das cores na dentição natural, não apresentando
acinzentamento ou avermelhamento;
P Elimina o risco de linhas escuras a nível cervical e término cervical;
P Possui porcelana de margem, o que pode tornar as coroas e pontes mais naturais;
P Alta resistência à fratura;
P Coeficiente de expansão térmica (CET) 6,8 x 10 e seus cristais
de leucita associados as estruturas em alúmina quando submetidas a
temperaturas e taxas de resfriamento são estáveis;
P Escala com 20 cores - 16 universais e mais 4 complementares.

Kit Addmate

Indicado para baixa fusão

1 Opaco pó (10 g)
2 Dentinas (10 g)
1 Incisal (10 g)
1 Transparente (10 g)
1 Opalescente (10 g)
1 Líquido (10 ml)

Kit Pintura Externa
16 Corantes * (3 g)
1 Glaze (pó) (10 g)
1 Líquido ES (10ml)
1 Guia de cores
* pure white, gray, black, green 1, green 2, yellow,
orange 1, orange 2, cervical 1, cervical 2,
cervical 3, earth brown, reddish brown, salmon
pink, pink, red, A+, B+, C+, D+.

* Temos reposições da linha EX-3 com embalagem de 10 g e econômica com 50 g.

Kit Dentina Opaca
16 Cores básicas (10 g)
1 OB incisal (10 g)
1 Tabela de cores

