
VITA – perfect match.

VITA NP BOND Paste
Ürün bilgisi

CTE buffer
yüksek renk stabilitesi

kolay uygulama

Yayın tarihi: 03.19

Product description
 VITA NP BOND Paste (NP: kıymetsiz metal) metal altyapı ile

porselenin arasındaki tutunmayı kuvvetlendirir. Özellikle
kıymetsiz metal altyapılarda kullanılır. VITA NP BOND

teknisyenin daha güvenli restorasyonlar üretmesine yardımcı
olur ve uzun süreli sağlamlık ve estetik sağlar. 

VITA Farbkommunikatio n

VITA Farbkommunikatio n

VITA renk kontrolüVITA renk üretimiVITA renk iletişimiVITA renk belirleme



VITA NP BOND Paste – Avantajları

Güvenilir adezyon
VITA VMK Master ve VITA VM 13 yüksek kullanım toleransı sağlar ve dünyadaki
birçok kıymetsiz metal üzerine başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Bu metallerin*
soğuma aşamasında ısı genleşme katsayılarından dolayı farklılıklar oluştuğu için
NP Bond Paste ürünü geliştirilmiştir.
Yenilikçi bonder kıymetsiz metal ile seramik arasındaki ısı genleşme katsayısı
kaynaklı gerilimi dengeleyerek lazer sinter metal, CAD/CAM ile oyulmuş metal
veya döküm tekniği ile üretilmiş metal altyapılar ile porselen arasındaki bağlanmayı
kuvvetlendirir ve sorunların oluşmasını önler.

Fotoğraf: Klaus Wink, Kleinsmann Dental Center, Germany

Kolay uygulama
Kullanıma hazır pasta kıvamındaki karışım hem zaman kazandırır hem de kolay
uygulanır. Hazır haldeki kıvamı önceden ayarlandığı için uygularken çalışma
verimliliğini garanti eder ve çalışırken hataların oluşmasını önler.

Estetik sonuçlar için sıcak altın sarısı renk tonu
VITA NP BOND’ un sahip olduğu renk sadece sıcak temel bir renk zemini
hazırlamaz, aynı zamanda restorasyona derinlik etkisi ve estetik bir sonuç için
altyapı oluşturur.

VITA NP BOND Paste kullanımından sonra WASH OPAK pişimi gerekli değildir.

 
 

 
** Metal listesi hakkında ayrıntılı bilgi www.vita-zahnfabrik.de



VITA NP BOND Paste

https://www.vita-zahnfabrik.com/npbond

– Başarılı uygulama için kullanım talimatı

Altyapı hazırlığı
•  Metal üreticisinin talimatına uyarak altyapıyı hazırlayın.

•  Metal üreticisinin talimatına uyarak oksit pişimini yapın.
•  Metal üreticisinin talimatına göre mutlaka altyapıyı kumlayın.
•  Bu aşamadan sonra kesinlikle metal altyapıya eliniz ile dokunmayın.
•  Altyapıyı buhar ile temizleyin.

Karıştırma
•  VITA NP BOND Paste’ ı ilk kullanımınızda bir fırça ve spatül ile iyice karıştırın.

•  Eğer VITA NP BOND Paste kurumuş ise tekrar ilk kullanımdaki kıvama
ulaşması için VITA PASTE Likidi kullanın.
Diğer likitler bu işlem için uygun değildir.

Uygulama
•  Altyapıya ince bir katman (wash pişimi gibi) VITA NP BOND Paste uygulayın

ve porselen fırınında pişimini gerçekleştirin. 

Opak pişimi ve devamı
•  VITA NP BOND Paste uygulamasından sonra bir WASH OPAK pişimine

ihtiyaç yoktur.
•  Kolayca yapılan bonder pişiminden sonra sadece opak pişimine ihtiyacınız

kalacaktır. Bu sayede hem zaman hem de malzeme kazancınız olacaktır.

Gerekli pişim değerleri
•  Optimum pişim sonuçları VITA porselen fırınlarında yüklü olan özel VITA NP

BOND Paste pişim programı ile elde edilir.

Uygulama ile ilgili videoya buradan ulaşabilirsiniz

 * Verilen değerler referans olarak verilen genel değerlerdir. Pişim sonuçları fırının markası, performansı ve yaşına göre
değişkenlik gösterebilir.

Ön Kurutma
°C dakika dakika °C/dak. Yüksek ısı °C * dakika VAC 600°C dakika

600°C 6.00 6.00 60 960 1.00 6.00
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VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Zekeriyaköy Mah. 3. Cad. Gümüşçüler Sok. 
No. 4/2 34450 Sarıyer · İstanbul
Tel. 0212 343 81 73 pbx · Fax. 0212 343 81 67
www.dismat.com · info@dismat.com 

/ VITA Türkiye Distribütörü

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik

facebook.com/dmdismat dmdismat

 

VITA NP BOND Paste

Eşşiz VITA SYSTEM 3D-MASTER renk sistemi ile tüm doğal diş 
renkleri sistematik bir şekilde tespit edilebilir ve üretilebilir.

Dişler

Cihazlar  

Kaplam
a M

alzem
eleri

Ürünlerimiz kullanma talimatında belirtildiği gibi kullanılmalıdır. Yanlış 
kullanımdan dolayı oluşacak zarar ve hasarlarda da sorumluluk bize ait değildir. Kullanıcı 
ürünün kullanım alanının ürüne uygun olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Ürünün 
farklı üreticilere ait ürünler ile kombine kullanılmasından dolayı ortaya çıkacak zarar ve 
hasarların sorumluluğu bize ait değildir. 

Bu bilginin yayınlanmasından sonra önceki versiyonlar geçersiz sayılacaktır.
Güncel versiyonu www.vita-zahnfabrik.com adresinde bulabilirsiniz.

VITA Zahnfabrik Tıbbi Cihaz Yönergesi sertifikalıdır ve aşağıdaki ürünler CE sertifikasına
sahiptir.
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