
Приготуйтеся до легкого нашарування композитів
із GC Modeling Liquid та пензликами Gradia
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012244 - GC Modeling Liquid, пляшечка 6 мл EEP

001533 - GC GRADIA, Пензлик круглий, n°1 x10
001534 - GC GRADIA, Пензлик плаский, n°1 x10
001535 - GC GRADIA, Тримач для пензлика x2

Нашарування
композитів

стало 
простішим 

завдяки GC Modeling Liquid
та GC-пензликам

900744 - GC Composite Modeling Kit EEP
 Включає: GC Modeling Liquid,
 Gradia Пензлик плаский (x5), Gradia Пензлик
 круглий (x5), Gradia Тримач для пензлика (x2)

Відкрийте для себе чудове моделювання 

та естетичність разом

із реставраційними композитами від GC

Gradia Direct Anterior / Posterior / X G-ænial Anterior / Posterior Essentia

Наносьте, формуйте, 
робіть поверхню

гладкою,
насолоджуйтеся!
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GC Modeling Liquid

Спростіть вашу роботу з композитами, 
використовуючи техніку

моделювання пензликом
Терапевтичні композити можуть бути складними в роботі: іноді вони прилипають до 

інструментів, їм тяжко надавати форму чи згладжувати потрібним чином, тож часом 
границі реставрації виходять помітними…

Використання пензлика та рідини для нанесення і 
моделювання композитів повністю змінює правила гри.

Швидке та легке
нанесення та
формування

Використання пензлика, змоче- 
ного у моделювальній рідині, 
робить композит менш липким, 
і як результат – полегшене та 
пришвидшене нанесення та 
формування.

Гладка поверхня 
для швидшої процедури

фінірування

Нанесення фінального шару за 
допомогою змоченого пензлика 
допоможе ефективно згладити 
цей шар та отримати ідеальну 
поверхню, що спрощує процедуру 
фінірування та зберігає безцінний 
час.

Невидимий
для найкращих

естетичних результатів

Попри жовтуватість кольору під час 
нанесення, GC Modeling Liquid стає 
повністю прозорою після 
полімеризації світлом, гарантуючи 
найкращий естетичний результат.

Фотографії надані з люб’язного дозволу лікаря Javier Tapia Guadix (Іспанія) та професора Marleen Peumans (Бельгія); композит: Essentia (GC)

GC Modeling Liquid є ідеальною смолою для змочування 

при використанні техніки моделювання пензликом:

Прощавайте, “підступні” композити
Наносьте, формуйте, робіть поверхню 
гладкою, насолоджуйтеся!

• Проста процедура, що зберігає час

• Зберігання при кімнатній температурі

• Сумісна з усіма терапевтичними композитами

• 350 крапель у кожній пляшці для 350 реставрацій!

• Невидима після полімеризації світлом

• Низька в’язкість

Видавіть одну краплю GC
Modeling Liquid на палету для

замішування.

Використовуйте швидко та
захистіть від світла за допомогою

кришечки.

Торкніться пензликом краплі,
щоб зволожити його.

Видаліть надлишки за
допомогою паперового рушника.

Використовуйте плаский пензлик,
щоб створити лінгвальну емалеву

стінку.

Круглий пензлик можна
використовувати для

інтерпроксимальної частини.

Наносьте шар дентину,
використовуючи плаский

пензлик.

Моделюйте дентинні мамелони,
використовуючи круглий

пензлик.

Завдяки пензлику фінальний шар
матиме гладку поверхню.

Також є оптимальним для реставрацій 
жувальних зубів

Круглий пензлик допоможе створити бугри
та вдосконалити дизайн фісур.

Пензлик можна легко згинати
для кращого доступу до поро-

жнин на жувальній ділянці.

Пензлик можна використо-
вувати, щоб наносити

матеріал бугор за бугром.

Оптимальний для
відтворення фісур та

вдосконалення анатомії.


