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Zastosowanie 

• Masa ceramiczna ZR Ultropaline jest przeznaczona do licowania rdzeni z tlenku cyrkonu wzmacnianego 

tlenkiem itru.

Właściwości i zalety 

• Całkowicie syntetyczny materiał

• Wysoka kompatybilność i siła wiązania ze rdzeniem z tlenku cyrkonu.

• Dokładne odwzorowanie koloru naturalnych zębów.

• Fluorescencja i opalescencja zębów naturalnych.

• Wysoka estetyka dzięki najszerszej gamie kolorów i mas modyfikujących.

• Łatwość modelowania i komfort pracy.

• Wszystkie dane techniczne masy ZR Ultropaline odpowiadają aktualnym normom ISO.

• Wysoka odporność na odpryskiwanie i pękanie.

Przeciwwskazania  

• Występowanie w przeszłości reakcji alergicznych na którykolwiek ze składników ceramiki dentystycznej.

• Masa ceramiczna ZR Ultropaline jest przeciwwskazana w przypadku niedostatecznej ilości miejsca w 

przestrzeniach międzyzębowych, bruksizmu lub innych parafunkcji.

Środki ostrożności 

• Należy przestrzegać instrukcji użytkowania podczas pracy z materiałem.

• Nie doprowadzać do kontaktu ZR Ultropaline Modeling Liquid (płyn do modelowania) z niechronionymi 

obszarami skóry i oczami. W przypadku kontaktu z substancją, spłukać dużą ilością wody.

• Podczas pracy z materiałami ceramicznymi należy używać masek ochronnych.

• Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Działania niepożądane 

W chwili obecnej nie są znane żadne skutki uboczne i/lub zagrożenia wynikające ze stosowania mas ceramicznych 

ZR Ultropaline.

Gwarancja 

Producent gwarantuje jakość swoich produktów. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprzestrzegania 

instrukcji użytkowania materiałów, naruszenia warunków przechowywania i innych przypadków użytkowania 

niezgodnie z właściwym przeznaczeniem materiału. 

Każdy użytkownik ww. produktu powinien sam określić jego przydatność w konkretnym przypadku. Warunek 

wystąpienia zdarzenia gwarancyjnego: niezgodność produktu z cechami deklarowanymi przez producenta. W 

przypadku stwierdzenia wady materiału w okresie gwarancyjnym producent dokonuje wymiany produktów.

Ograniczenie odpowiedzialności producenta 

Odpowiedzialność producenta dotyczy wyłącznie przypadków wyraźnie określonych w prawie obowiązującym 

w danym kraju.

Przechowywanie i termin ważności 

• Nieodpowiednie warunki przechowywania skrócą terminy użytkowania i mogą prowadzić do pogorszenia 

właściwości materiału. Nie poddawać materiału działaniu intensywnego światła słonecznego. Materiał 

należy przechowywać w suchym miejscu.

• Produkt należy przechowywać w temperaturze 4 – 25 °C (39,2 – 77 °F). 

• Okres gwarancji na materiał w proszku Ultropaline – 5 lat.

• Okres gwarancji na materiał w paście oraz płynie Ultropaline – 4 lata.

Utylizacja  

Utylizować produkt medyczny zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi wymogami 

prawnymi.
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Ceramika ZR Ultropaline spełnia podstawowe wymagania stawiane nowoczesnym materiałom ceramicznym do 

wykonywania pełnoceramicznych prac protetycznych. Ilustrują to jej główne właściwości.

Właściwości optyczne, termiczne i mechaniczne są w dużym stopniu zdeterminowane przez skład fazowy i 

strukturę materiałów ceramicznych.

Główne składniki fazowe ZR Ultropaline to matryca szklana z rozmieszczonymi w niej mikrokryształami leucytu. 

W ZR Ultropaline mikrokryształy o wielkości mikronów są rozmieszczone dość jednorodnie w całym materiale. 

Zapewnia to odpowiednią przejrzystość i wysoką wytrzymałość ZR Ultropaline. 

Ceramika ZR Ultropaline stanowi optymalne połączenie elementów przezroczystych, półprzezroczystych i 

rozpraszających światło. Dzięki takiemu połączeniu właściwości optyczne (załamanie i odbicie światła) materiału 

ZR Ultropaline są zbliżone do właściwości naturalnej zębiny i szkliwa.

Współczynnik rozszerzalności termicznej (CTE)

Współczynnik rozszerzalności termicznej materiału ZR Ultropaline wynosi 9,6-9,8*10-6 К-1, co jest również 

uwarunkowane strukturą fazową materiału. Wartość ta jest nieco niższa od współczynnika rozszerzalności 

termicznej podbudowy cyrkonowej 10,6*10-6 К-1, co wzmacnia ceramikę licową z powodu naprężeń skurczowych 

występujących podczas chłodzenia pracy po spiekaniu. Te same naprężenia zwiększają również adhezję 

pomiędzy ceramiką a rdzeniem. CTE dla ZR Ultropaline jest dość stabilny. Po sześciu wypalaniach zmniejsza się 

on tylko o 0,2*10-6 К-1.

Jak wspomniano powyżej, niższy współczynnik CTE ceramiki licowej w porównaniu ze współczynnikiem CTE 

rdzenia powoduje powstawanie naprężeń skurczowych w kierunku równoległym do powierzchni połączenia 

ceramiki i rdzenia. Jednocześnie w kierunku prostopadłym powstają naprężenia rozciągające. Naprężenia 

rozciągające wzrastają wraz z grubością ceramiki, co zmniejsza jej wytrzymałość, a tym samym ogranicza 

maksymalną grubość materiału licowego.

Adhezja do rdzenia z dwutlenku cyrkonu 

Wyznacza się ją za pomocą metody trójpunktowego zginania Schwickeratha według normy ISO_9693_2019. 

Adhezja ZR Ultropaline wynosi 27±2 MPa, przy wartości standardowej 20 MPa.

CHARAKTERYSTYKA CERAMIKI ZR ULTROPALINE

Wytrzymałość na zginanie  

Wytrzymałość na zginanie trzypunktowe wynosi 90 MPa, w porównaniu z normą ISO 9693_2019 wynoszącą 

50 MPa.

Wysoka wytrzymałość materiału ZR Ultropaline pozwala na stosowanie go do wykonywania trwałych uzupełnień 

protetycznych w wystarczająco cienkiej warstwie, co gwarantuje trwałość i wysoką niezawodność produktu. 

Zgodność z wymaganiami norm międzynarodowych  

Zgodnie z normą ISO_9693_2019 masy ceramiczne do licowania rdzenia z dwutlenku cyrkonu są kontrolowane 

pod względem dwóch głównych cech: wytrzymałości na zginanie trójpunktowe (standardowo 50 MPa) i adhezji 

do rdzenia cyrkonowego (standardowo 20 MPa). Masa ZR Ultropaline przewyższa te wymagania, co widać na 

poniższym rysunku.

1. PRZYGOTOWANIE RDZENIA 

Tlenek cyrkonu w rdzeniach jest stabilizowany przez tlenek itru w metastabilnym stanie fazy tetragonalnej, co 

zapewnia dużą wytrzymałość. Jednakże w przypadku zastosowania wysokiej energii na powierzchni, np. podczas 

szlifowania lub piaskowania, tlenek cyrkonu może przejść w fazę jednoskośną, a jego wytrzymałość ulega 

znacznemu zmniejszeniu. Dlatego w większości przypadków nie zaleca się wykonywania obróbki mechanicznej 

na wykonanych rdzeniach.

Jeśli taka obróbka jest konieczna, zaleca się przestrzeganie następujących zasad:

• Podczas szlifowania należy używać wyłącznie narzędzi diamentowych. Powierzchnię należy chłodzić wodą, 

stosując jedynie lekki nacisk.

• Oczyszczać powierzchnię należy przy pomocy piaskowania tlenkiem glinu o wielkości ok. 50 μm pod 

ciśnieniem nie większym niż 2,5 bara przez ok. 10 sekund.

• Nie należy opracowywać miejsc, w których podczas użytkowania klinicznego mogą wystąpić naprężenia 

rozciągające, np. element mocujący w mostach.

• Po mechanicznej obróbce należy przeprowadzić końcową obróbkę cieplną, aby przywrócić początkowy stan 

fazowy tlenku cyrkonu w podbudowie. W tym celu należy wypalić szkielet w temperaturze ok. 1000 °C przez 

5 min. przy szybkości przyrostu temperatury 60 °С/мин.

NAŁOŻENIE CERAMIKI ZR ULTROPALINE

Właściwości fizyczne Wartość
CTE (25-500 °С) 9,6-9,8*10-6 К-1

Wytrzymałość na zginanie 90 MPa

Adhezja do rdzeni z tlenku cyrkonu 27 MPa
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*podana temperatura otwarcia komory jest zalecana przy ostatnim planowanym wypalaniu ceramiki. Niska przewodność cieplna rdzenia z dwutlenku cyrkonu i materiału licowego może prowadzić do znacznych naprężeń resztkowych 

w całym uzupełnieniu. Dlatego podczas ostatniego wypalania należy stosować powolne chłodzenie, aby zmniejszyć naprężenia termiczne w materiale ceramicznym, zwłaszcza w przypadku długich uzupełnień.

OGÓLNY PROGRAM NAPALAŃ WARSTW MASY CERAMICZNEJ ZR ULTROPALINE

Program napalań Płynna zębina
Opakdentyna Półprzezroczysta zębina Skliwo i masa transparentna Glazura, barwnik do 

glazury
Pierwsze wypalanie Drugie wypalanie Pierwsze wypalanie Drugie wypalanie Pierwsze wypalanie Drugie wypalanie

Temperatura wygrzewania 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C

Czas wygrzewania 2 min. 4-7 min. 4-7 min. 4-7 min. 4-7 min. 4-7 min. 4-7 min. 4-7 min.

Przyrost temperatury 55 °C/ min. 55 °C/ min. 55 °C/ min. 55 °C/ min. 55 °C/ min. 55 °C/ min. 55 °C/ min. 55 °C/ min.

Temperatura wypalania, maksymalna 930 °C 890 °C 880 °C 890 °C 880 °C 890 °C 860 °C 860 °C

Czas wypalania 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min.

Temperatura włączenia próżni 550 °C 550 °C 550 °C 550 °C 550 °C 550 °C Powietrze Powietrze

Temperatura wyłączenia próżni 930 °C 890 °C 880 °C 890 °C 880 °C 890 °C Powietrze Powietrze

Temperatura otwarcia komory próżniowej* 650 °C* 650 °C* 650 °C* 650 °C*

POŁĄCZENIE MAS CERAMICZNYCH ZR ULTROPALINE

Kolor BL А1 А2 А3 А3.5 А4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Opakdentyna SDBL SDА1 SDА2 SDА3 SDА3.5 SDА4 SDB1 SDB2 SDB3 SDB4 SDC1 SDC2 SDC3 SDC4 SDD2 SDD3 SDD4

Półprzezroczysta zębina TDBL TDA1 TDA2 TDA3 TDA3.5 TDA4 TDB1 TDB2 TDB3 TDB4 TDC1 TDC2 TDC3 TDC4 TDD2 TDD3 TDD4

Szkliwo TS1 TS1 TS1 TS1 TS2 TS2 TS1 TS2 TS2 TS2 TS1 TS2 TS2 TS2 TS2 TS2 TS2
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2. ZASTOSOWANIE ZĘBINOWYCH, SZKLIWNYCH, TRANSPARENTNYCH MAS 
CERAMICZNYCH
Dostępne są dwa rodzaje mas zębinowych: opakdentyna i zębina półprzezroczysta.

Masy zębinowe odpowiadają pod względem odcienia europejskiemu systemowi kolorów Vita-Classic A1-

D4. Odpowiednio, masy zębinowe są oznaczane jako opakdentyna (SDA3, SDC2 itd.); zębina półprzezroczysta 

(Translucent dentin) TDA3, TDC2 itd.

Opakdentyna (Saturated Dentin)

Półprzezroczysta zębina (Translucent Dentin)

Szkliwo (Enamel) / / Transparentna masa (Transparent)

Masy zębinowe ZR Ultropaline są przeznaczone do wykonywania głównej części uzupełnienia protetycznego. 

Stosuje się je do licowania zabarwionych rdzeni z tlenku cyrkonu. Obie masy są fluorescencyjne.

Ceramika ZR Ultropaline pod względem modelowania i spiekania jest podobna do najbardziej popularnych 

materiałów ceramicznych do wykonywania prac pełnoceramicznych, takich jak IPS e.max Ceram i VITA VM9. 

Dlatego technika modelowania z użyciem ZR Ultropaline nie różni się zbytnio od techniki modelowania opracowanej 

dla tych materiałów. Podczas pracy z tymi masami zaleca się stosowanie płynu Ultropaline Modelling Liquid do 

modelowania zębiny i szkliwa. 

Właściwości fizyczne mas ceramicznych

Wymienione rodzaje ZR Ultropaline są podobne pod względem podstawowych parametrów fizycznych i posiadają 

następujące cechy:

Masy są dostępne w postaci proszku w słoiczkach 30 g.

WYKONYWANIE UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNEGO
Wypalanie płynnej masy zębinowej

W celu uzyskania dobrego połączenia pomiędzy porcelaną licującą a rdzeniem z tlenku cyrkonu przeprowadza 

się napalanie metodą «washbake» płynnej masy opakdentyny. Proszek opakdentyny miesza się z płynem 

modelującym do uzyskania płynnej masy i aplikuje się pędzlem bardzo cienką, równą warstwę na całą 

powierzchnię rdzenia, gdy jest on oczyszczony i wysuszony.

Modelowanie uzupełnienia protetycznego

Modelowanie głównej części uzupełnienia protetycznego za pomocą materiału ZR Ultropaline odbywa się na 

dwa sposoby: nakładanie podstawowe i nakładanie warstwowe, które zależy od warunków i możliwości pracy.

Nakładanie podstawowe

Do modelowania stosuje się dwa materiały: opakdentyna i szkliwo.

Opakdentyna jest barwiona dość intensywnie i zapewnia dobre 

pokrycie podczas modelowania uzupełnień protetycznych o 

wysokim stopniu zabarwienia. Wybór podstawowego sposobu 

nakładania masy daje optymalne rezultaty w przypadku cienkich 

ścian uzupełnienia. Intensywne zabarwienie opakdentyny 

umożliwia szerokie zastosowanie masy szkliwnej i uzyskanie 

pożądanej przezroczystości uzupełnienia. W ten sposób można 

uzyskać naturalnie wyglądający efekt przy użyciu tylko dwóch 

warstw. 

Intensywność koloru uzupełnienia można regulować poprzez 

stosunek grubości warstw zębiny i szkliwa. 

Wraz ze wzrostem grubości zębiny wzrasta intensywność barwy uzupełnienia, natomiast intensywność barwy 

maleje wraz ze wzrostem grubości warstwy szkliwa i stopnia pokrycia powierzchni uzupełnienia szkliwem.

T ST OST OT

Właściwości fizyczne mas

Współczynnik rozszerzalności termicznej 9,6-9,8*10-6 K-1

Temperatura spiekania 880-890 оС

SDA1 SDA2 SDA3 SDA3.5 SDA4 SDB1 SDB2 SDB3 SDB4

SDC1 SDC2 SDC3 SDC4 SDD2 SDD3 SDD4 SDBL

TDA1 TDA2 TDA3 TDA3.5 TDA4 TDB1 TDB2 TDB3 TDB4

TDC1 TDC2 TDC3 TDC4 TDD2 TDD3 TDD4 TDBL

TS1 TS2
Przekrój poprzeczny korony z nałożonymi 

warstwami ceramiki ZR Ultropaline. 
Nakładanie podstawowe.

Szkliwo

Opakdentyna

Rdzeń z 
dwutlenku 
cyrkonu



6

Grubość warstwy ceramicznej

Podczas modelowania ceramiki licującej należy zwrócić uwagę na uzyskanie jednolitej grubości warstwy na całej 

powierzchni przeznaczonej do pokrycia. Całkowita grubość ceramiki nie może przekraczać 2 mm. Ograniczenie 

to jest uwarunkowane naprężeniami rozciągającymi wynikającymi z różnicy CTE pomiędzy ceramiką licującą a 

podbudową z tlenku cyrkonu. Optymalna grubość warstwy wynosi od 0,7 do 1,2 mm.

Nakładanie warstwowe

W tym przypadku stosuje się trzy rodzaje materiałów: opakdentynę, 

zębinę półprzezroczystą i szkliwo.

Zastosowanie intensywnie zabarwionej opakdentyny w połączeniu 

z zębiną półprzezroczystą wzmacnia efekt głębi ceramiki, co 

powoduje większe podobieństwo do naturalnych zębów. Łącząc 

różne grubości opakdentyny, zębiny półprzezroczystej i szkliwa, 

można zindywidualizować intensywność koloru ceramiki. Większy 

udział opakdentyny powoduje bardziej intensywne zabarwienie, 

natomiast większa grubość półprzezroczystych warstw 

zębiny i szkliwa sprawia, że zabarwienie jest bardziej subtelne. 

Podobnie jak w przypadku naturalnych zębów, zastosowanie 

półprzezroczystej zębiny tworzy harmonijne przejście od części 

zabarwionej do szkliwa. 

Ceramika ZR Ultropaline to materiał drobnoziarnisty, który nie wymaga nadmiernej kondensacji. Intensywność 

kondensacji zależy od indywidualnej techniki modelowania. Dodatkowa kondensacja usuwa ciecz i zwiększa 

gęstość cząsteczek ceramiki. W rezultacie uzyskuje się materiał o bardziej intensywnym zabarwieniu i mniejszym 

skurczu podczas spiekania. Mniejsza kondensacja prowadzi do większego skurczu i mniejszej intensywności 

koloru. ZR Ultropaline wymaga jedynie umiarkowanego skondensowania, aby uzyskać niski skurcz i odpowiednią 

intensywność koloru uzupełnienia.

Uwaga! 

Komory do wypalania w różnych piecach różnią się objętością, umiejscowieniem i geometrią elementu grzewczego 

oraz położeniem termopary. Każdy piec ma swój własny specyficzny rozkład temperatury w komorze i w obrębie 

tej komory może się ona różnić nawet o 30-40 °С. Temperatura spiekania ceramiki zależy również od rodzaju 

użytej podstawki do wypalania porcelany. Parametry spiekania dla ZR Ultropaline podane w niniejszej instrukcji 

są wartościami przybliżonymi. Po odpowiednim wypalaniu powierzchnia korony powinna być błyszcząca z pewną 

ziarnistością i zachowywać wszystkie cechy anatomiczne budowy uzupełnienia. W przypadku nieodpowiedniego 

doboru trybu podczas pierwszego spiekania, zalecana zmiana temperatury wypalania wynosi ± 10- 15 °С.

3. MAMELONY
Masy zębinowe Mamelon ZR Ultropaline przeznaczone są do uwydatniania poszczególnych odcieni, a w 

szczególności do modelowania zabarwionych miejsc w okolicy brzegu siecznego. Zastosowanie tej masy 

umożliwia uzyskanie zbliżonej do naturalnych zębów interakcji pomiędzy światłem a materiałem ceramicznym.

Dostępne są trzy odcienie Mamelon: Light-Yellow (jasnożółty), Light-Orange (jasno-pomarańczowy) i Yellow-

Orange (żółto-pomarańczowy). 

Są to intensywnie zabarwione masy o mniejszej przezierności w porównaniu do opakdentyny.  

Masy do mamelonów nakłada się zazwyczaj w obszarze brzegu siecznego (1/3 zęba) w cienkich paskach, co 

pozwala na indywidualizację uzupełnienia. Mogą być również stosowane do barwienia innych obszarów w 

warstwach zębiny oraz opakdentyny. Masa do mamelonów jest znacznie bardziej przezierna niż opaker i dlatego 

nie jest stosowana do barwienia warstw opakera.  

Masy do mamelonów można mieszać z masami transparentnymi, aby złagodzić efekt. 

Materiały te są wypalane razem z podstawową warstwą zębiny zgodnie z programem do wypalania zębiny.

4. MODYFIKATORY DO DENTYN

Modyfikatory do dentyn ZR Ultropaline przeznaczone są do uwydatniania poszczególnych barw, dopasowywania 

odcienia oraz modelowania różnic kolorystycznych w uzupełnieniu protetycznym.

Modyfikatory biały, żółty, brązowy i pomarańczowy mają wysokie natężenie koloru (do 2%) i dają zauważalny 

efekt po zmieszaniu z zębiną w proporcji 1:9 -  1:10, a brązowy w proporcji 1:20. W przypadku modyfikatora 

Red Gum (Kolor Dziąsła) znaczny efekt uzyskuje się po zmieszaniu z zębiną w proporcji 1:7 - 1:8. Z kolei szare i 

niebieskie modyfikatory mają stężenie barwnika około 1%, a umiarkowany efekt uzyskuje się w proporcji 1 część 

modyfikatora na 4-5 części zębiny.

Nakładanie, kondensacja, wygrzewanie i spiekanie modyfikatorów odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku 

zwykłej zębiny i nie wymaga osobnego wypalania.

Przekrój poprzeczny korony z nałożonymi 
warstwami ceramiki ZR Ultropaline. 

Nakładanie warstwowe.

Szkliwo

Opakdentyna

Rdzeń z 
dwutlenku 
cyrkonu

Półprzezroczysta 
zębina 

White Yellow Blue Brown Grey Ochre Red Gum Dark Pink

Light-Yellow Light-Orange Yellow-Orange
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5. GLAZURA I BARWNIK DO GLAZURY

GLAZURA 
Glazura jest przeznaczona do nadawania uzupełnieniom ceramicznym lub metalowo-ceramicznym połysku po 

ostatecznym wypaleniu. Glazura doskonale komponuje się z samoglazurującymi masami ceramicznymi, tworząc 

wraz z nimi efekt «głębi» i «wykończenia» pracy. 

Dostępne w postaci pasty (strzykawka 4 g) i proszku (słoiczek 20 g).

Postępowanie

Przed nałożeniem glazury, powierzchnię uzupełnienia należy poddać schropowaceniu za pomocą wiertła 

diamentowego lub innych narzędzi abrazyjnych. Cała powierzchnia uzupełnienia musi być opracowana tym 

samym narzędziem abrazyjnym w celu uzyskania jednolitej chropowatości na całej powierzchni. Podczas 

obróbki zaleca się zwilżanie wodą zarówno powierzchni pracy protetycznej jak i narzędzia diamentowego - 

zmniejszy to ilość powstającego szkodliwego pyłu i zwiększy żywotność wiertła diamentowego. Po obróbce 

powierzchnię uzupełnienia należy oczyścić parą wodną, w myjce ultradźwiękowej lub pod strumieniem wody za 

pomocą szczotki bez użycia detergentów.

GLAZURA W PAŚCIE. Postępowanie

Glazura wyciskana jest ze strzykawki i mieszana na palecie za pomocą pędzelka zwilżonego w wodzie 

destylowanej. Niewielka ilość środka buforowego może zgromadzić się w końcówce strzykawki z powodu 

rozwarstwienia. Środek należy usunąć serwetką.

Glazura jest następnie nakładana równomierną warstwą na powierzchnię ceramiki. Zaleca się kondensacja 

nałożonej warstwy zgodnie ze standardową techniką, aby zapewnić równomierne wnikanie glazury w nierówności 

uzupełnienia. Przed spiekaniem warstwa glazury musi być wygrzana na stoliku w temperaturze 250 °C.

Po ostatecznym usunięciu płynu, uzupełnienie jest wypalane w piecu bez próżni zgodnie z powyższym programem. 

Należy nałożyć glazurę w grubej warstwie, aby usunąć wszelkie chropowatości i nadać uzupełnieniu doskonały, 

błyszczący połysk.

Jeśli po pierwszym wypaleniu pozostaną miejsca, gdzie połysk nie wydaje się wystarczający, należy nałożyć 

cienką warstwę glazury na te miejsca (bez wstępnego opracowania) i wypalić je ponownie w tym samym 

programie.

GLAZURA W PROSZKU. Postępowanie

Do mieszania glazury w proszku używa się specjalnego płynu Ultropaline Modeling Liquid Glaze. Można również 

stosować odpowiedni płyn innych producentów. Nie należy nadmiernie rozcieńczać glazury, gdyż może to 

spowodować jej pęcznienie, powstawanie pęcherzyków powietrza oraz nierówności na powierzchni uzupełnienia.

Glazura nakładana jest na powierzchnię ceramiki za pomocą pędzelka. Po nałożeniu glazury należy lekko 

skondensować materiał, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie glazury. 

Przed spiekaniem wygrzać warstwę glazury na stoliku w temperaturze 250 °C.

Uwaga! 

• Cechą wyróżniającą glazury ZR Ultropaline jest to, że można je nakładać grubymi warstwami w celu 

zmniejszenia przestrzeni na powierzchniach stycznych prac protetycznych. Glazura zachowuje swoją 

przezierność i nie zniekształca barwy, w przeciwieństwie do niektórych innych rodzajów glazur.

• Upewnij się, że końcówka strzykawki pozostaje czysta, ponieważ niepełne przyleganie elementu 

zamykającego końcówkę strzykawki może spowodować wyschnięcie płynu buforowego i utrudnić 

wyciśnięcie masy ze strzykawki.

BARWNIK DO GLAZURY 

Barwnik do glazury przeznaczony jest do nadawania uzupełnieniom ceramicznym lub metalowo-ceramicznym 

ostatecznego odcienia koloru i połysku podczas końcowego etapu spiekania.

Właściwości fizyczne barwniku do glazury

Współczynnik rozszerzalności termicznej 9,6-9,8*10-6 K-1

Temperatura spiekania 860 оС

Właściwości fizyczne glazury

Współczynnik rozszerzalności termicznej 9,6-9,8*10-6 K-1

Temperatura spiekania 860 оС

Program napalań Glazura Barwnik do glazury

Temperatura wygrzewania 250 °C 250 °C

Czas wygrzewania 4-7 min. 4-7 min.

Przyrost temperatury 55 °C/ min. 55 °C/ min.

Temperatura wypalania, maksymalna 860 °C 860 °C

Czas wypalania 1 min. 1 min.

Temperatura włączenia próżni Powietrze Powietrze

Temperatura wyłączenia próżni Powietrze Powietrze
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 EU REPRESENTATIVE

“MALLI” SIA
Address: Darzaugļu str. 1-112, Riga, LV1012, LATVIA

Tel: +371 67294120 Fax: +371 67276602

e-mail: malli@malli.lv www.malli.lv

 WYPRODUKOWANO

JENDENTAL-UKRAINE LLC
 ul. Boryspilska 9, budynek 61. Kijów, 02099, Ukraina

Tel: +380 44 337 8782 Fax: +044 337 7323

e-mail: info@jendental-ukraine.com www.jendental-ukraine.com

UA.TR.137 13485 NB 2292 2712

Barwnik do glazury dostępny w 14 odcieniach:

Barwniki do glazury są dostępne w postaci pasty (strzykawka 4 g) i proszku (słoiczek 5 g).

Postępowanie

Przed nałożeniem barwnika, powierzchnia uzupełnienia jest przygotowywana w taki sam sposób jak w przypadku 

nałożenia glazury.

Barwnik jest wyciskany ze strzykawki i mieszany na palecie pędzelkiem zanurzonym w wodzie destylowanej. 

Następnie nanosi się go na powierzchnię ceramiki równomierną warstwą. Zaleca się kondensacja nałożonej 

warstwy, aby barwnik równomiernie spływał w nierówności uzupełnienia. Nadmiar płynu usuwa się przez 

wygrzanie w piecu lub za pomocą serwetki. Po ostatecznym usunięciu płynu, uzupełnienie jest wypalane w 

piecu bez próżni zgodnie z powyższym programem. Aby wyeliminować chropowatość i nadać prace protetycznej 

doskonały połysk, należy nanieść barwnik w odpowiednio grubej warstwie. Grubość nakładanej warstwy można 

oszacować na podstawie tego, że intensywność barwnika zmienia się w niewielkim stopniu po spiekaniu. 

Podczas pracy z barwnikami do glazury nie należy ich zbytnio rozcieńczać, ponieważ może to doprowadzić do 

rozwarstwienia glazury i barwników, a w rezultacie do powstania nierównej powierzchni o słabym połysku po 

spiekaniu.

Uwaga! 

• Główną zaletą barwników ZR Ultropaline jest ich przezroczystość. W przeciwieństwie do innych rodzajów 

barwników dostępnych na rynku, barwniki ZR Ultropaline nie zmieniają podstawowego koloru uzupełnienia, 

lecz nadają mu dodatkowy odcień, zachowując w ten sposób oryginalną głębię barwy, a tym samym estetykę 

pracy.

• Jeśli wymagany jest bardziej intensywny kolor (np. w okolicy bruzd), należy zostawić miejsce podczas 

modelowania lub opracować za pomocą wiertła diamentowego i wypełnić te obszary grubszą warstwą 

barwnika.

ASORTYMENT MAS CERAMICZNYCH ZR ULTROPALINE

POJEDYNCZE KOLORY RÓŻNYCH MATERIAŁÓW:
• ZR Ultropaline Opakdentyna, proszek – 17 odcieni: (SDА1, SDА2, SDА3, SDА3.5, SDА4, SDВ1, SDВ2, SDВ3, SDВ4, SDС1, SDС2, 

SDС3, SDС4, SDD2, SDD3, SDD4, SDBL) – słoiczek 30 g / 100 g.

• ZR Ultropaline Półprzezroczysta zębina, proszek – 17 odcieni: (TDА1, TDА2, TDА3, TDА3.5, TDА4, TDВ1, TDВ2, TDВ3, TDВ4, 

TDС1, TDС2, TDС3, TDС4, TDD2, TDD3, TDD4, TDBL) – słoiczek 30 g / 100 g.

• ZR Ultropaline Szkliwo, proszek – 2 odcienia: (TS1, TS2) – słoiczek 30 г / 100 г.

• ZR Ultropaline Masa do mamelonów, proszek – 3 odcienia: (Light-Yellow, Light-Orange, Yellow-Orange) – słoiczek 30 g.

• ZR Ultropaline Masa korygująca, proszek – 3 odcienia: (White, Light-Orange, Ochre) – słoiczek 30 g.

• ZR Ultropaline Masa opalizująca, proszek – 7 odcieni: (ОST-А, ОST-В, SO, SO-Blue, SO-Rosy, SO-Yellow, Opal) – słoiczek 

30 g.

• ZR Ultropaline Transparentna masa, proszek – 4 odcienia: (T, ОT, ST, ОST) – słoiczek 30 g.

• ZR Ultropaline Modyfikatory do dentyny, proszek – 7 odcieni: (White, Yellow, Blue, Brown, Grey, Ochre, Red Gum) – 

słoiczek 30 g.

• ZR Ultropaline Barwnik do glazury, pasta – 14 odcieni: (Yellow, Blue, Grey Blue, Red Gum, Light Ochre, Ochre, Grey Ochre, 

Light Brown, Brown, Dark Brown, Orange, White, Grey, Dark Pink) – strzykawka 4 g.

• ZR Ultropaline Barwnik do glazury, proszek – 14 odcieni : (Yellow, Blue, Grey Blue, Red Gum, Light Ochre, Ochre, Grey 

Ochre, Light Brown, Brown, Dark Brown, Orange, White, Grey, Dark Pink) – słoiczek 5 g.

• ZR Ultropaline Glazura, proszek – słoiczek 20 g / 100 g.

• ZR Ultropaline Glazura, pasta – strzykawka 4 g.

• Płyn do modelowania masy zębinowej oraz szkliwnej – pojemnik 50 ml / 100 ml / 200 ml.

• Płyn PERFORM do modelowania masy zębinowej oraz szkliwnej – pojemnik 50 ml / 100 ml / 200 ml.

• Płyn do modelowania glazury – pojemnik 50 ml / 100 ml / 200 ml.

White Yellow Blue Light Ochre Ochre Grey Ochre

Light Brown Brown Dark BrownGrey Orange Red Gum Dark Pink

Grey Blue


