
Керамични системи HeraCeram®  
Перфектни за Вас! 

MDT Paul A. Fiechter,



Оптически перфектно – синтетично кварцово стъкло с 
изключителна чистота

Кварцовото стъкло е неразделна част от денталните керамики и играе функционална роля (SiO2) . Колкото по-
чисто е кварцовото стъкло, толкова по-добри са оптичните качества. Нашето кварцово стъкло е напълно уникално в 
денталната медицина. Ние сме единствените производители, които използват като суровина толкова чисто 
синтетично стъкло. 

Това означава  безупречен дизайн, производителност , постоянно качество и натурална естетика.  Чистотата на 
кварцовото стъкло дава вътрешни опалеценция и флуорисценция. С  всяка от керамичните системи HeraCeram 
Вие  може да пресъздадете динамиката на светлината .

Технически перфектно - със стабилизирана левцитна структура
Левцитът е сърцето на денталните керамики. Без тази силикатна структура, получена от  силикатни минерали  и 
циркониев диоксид, не би съществувала металокерамиката, каквато я познаваме днес. Левцитът е отговорен за 
топлинното разширение, необходимо при свързване на керамика с метални сплави. Регулирането на топлинното 
разширение обаче не е единствената му функция. Левцитът не само увеличава здравината, но по-важното 
намалява чувствителността на керамиката  към стрес.
Недостатъкът на левцита при много металокерамики е неконтролируем и непрекъснат растеж на левцитните 
кристали по време на многократно изпичане. Това води до увеличаване на термичното разширение, което може 

да причини непредсказуемо напрежение във връзката между керамиката и сплавта .
Heraceram - денталната керамика се произвежда с напълно различни методи за обработка. Всички материали са 
произведени с помощта на прецизно координирани съставки заедно със специфични етапи на обработка. Този 
процес, който наричаме управление на левцит, създава „Стабилизирана левцитна структура“, известна накратко 
като SLS. Благодарение на този метод на обработка, цялата дентална керамика на Kulzer ви позволява да се 
насладите на предимствата на левцита, без да се притеснявате от неблагоприятни ефекти като неконтролируемо 

увеличение на стойностите на CTE./коефициент на термична експанзия/

За потребителя това означава максимална надеждност и по-малко стрес, с перфектен естетически резултат.
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Comparison of CTE increase:

Сравнение на коефициентите на термична експензия CTE. 
Нестабилизирани CTE на други дентални керамики след 
многократно изпичане
Стабилизиран CTE  на HeraCeram след многократно изпичане.

Просто перфектно – с еднаква обща философия на обработка за всички 
керамични системи
Всички керамични системи HeraCeram имат еднакви по вид керамични маси и лесна и ефективна философия на работа . Има 
и допълнителни бонуси: къси цикли на изпичане и охлаждане, с които пестите време .



Предимствата на  стабилизираната левцитна структура (SLS).

Керамичната система HeraCeram  комбинира най-високи нива на устойчивост на стрес с изключително къси цикли 
на изпичане. Това се дължи на  стабилизирана левцитна структура . Всички керамични системи : Heraceram, 
Zirconia, Zirconia 750, Saphir, Sun съдържат микрофини левцитни кристали , които значително намаляват 
вероятността от пукнатини и счупвания. Тайната на нашата формула  SLS е нейния състав съчетан със специален 
производствен процес. Комбинацията от балансирани левцитни кристали и специализираното производство 
предотвратяват неконтролируемото нарастване  на коефициента на термична експанзия по време на печене на 
керамиките без значение към кой материал се свързват те: сплави, циркония .

Предимства на  SLS формулата:

■ Екстремно къси цикли на печене
като стартовата температура е  600 °C

■ Висока температурна стъпка (100 °C /
min)

■ Ниска крайна температура на печене
(880 °C max.)

■ Без изисквания за охлаждане след
изпичане

■ Намалено свиване след изпичане
■ Стабилизиран коефициент на термична

експанзия дори и след многократно
изпичане

■ Протекция срещу пукнатини и счупвания

Нека Вашият талант засияе върху металните конструкции

HeraCeram® Saphir - най-нова керамична система, създадена 
по иновативната  технология “Light Booster” 
Предимства:

■Нова “Light Booster” технология: Уникален изглед и естествена опалесцентност върху метал
■Изключителен паста-опакер: Изключително замаскиращи качества при много тънък слой от 60 – 100 μm
■Стабилизирана левцитна структура (SLS): Превенция към неконтролируемо нарастване на CTE , без счупване
■Перфектна простота: лесно нанасяне & следващо ниво на естетика – от ежедневни реставрации до майсторска работа

HeraCeram® Saphir
Натурална естетика и динамика на светлината по всяко време.
Тайната на следващото ниво на естетика на тази керамика е  новата светлинна технология т.н Light Booster технология. Новата
стъкло-керамична система  освобождава естествена опалесцентност навсякъде в керамичните маси.  Това ново предимство никога
не изчезва след изпичане, помага на конструкциите изцяло да имитират естествената опалесцентност . Керамичната система също
включва изцяло нови паста опакери с невероятна покриваща способност , което съкращава времето  за работа. С HeraCeram Saphir
керамичното нанасяне никога не е било толкова лесно  и никога не е изглеждало толкова добре. Нека Вашият талант засияе!

Rüdiger Neugebauer,



Перфектно адаптирани към материалите, които използвате

За конвенционални сплави за керамика.
HeraCeram е керамична система за 
конвенционални сплави за керамика с  CTE 
13.5 – 14.9 μm/mK.

За конструкции от циркониев диоксид
HeraCeram Zirkonia е идеално адаптирана към циркониев диоксид с 
CTE от 10.5 μm/mK.  

За конструкции от литиев дисиликат и 
циркониев диоксид
HeraCeram Zirkonia 750 е създадена за конструкции от литиев 
дисиликат и циркониев диоксид с CTE обхват  10.2 – 10.5 Mm/
mK, . Ниската температура на печене гарантира сигурна 
обработка и при двата вида материали.

HeraCeram Saphir е оптималният избор 
за инкрустация на традиционни сплави 
за металокерамика с коефициент на 
термична експанзия  CTE - 13.5 – 14.9 
μm/mK. 

Нискотопима керамика за благородни сплави 
с изключителна естетика с  CTE : 15.7 – 16.7 
μm/mK.



При  SEM с висока 
резолюция се вижда , че 
при придизвикано 
счупване на керамиката, тя 
е много здраво прилепнала 
към метала, предварително 
обработен с  NP-Primer.

Флуорисцентният 
ефект на  Adhesive е 
видим на 
ултравиолетова 
светлина

Адхезивна връзка към 
циркония

Кохерентни връзки 
към литиевия 
дисиликат

При необработена 
повърхност с  NP-Primer 
се вижда лошото омокряне 
на металната повърхност и 
от там лошата връзка с 
керамиката.

Микрофотография на 
Adhesive върху ZrO2.

Pfad

Vorlage

NP-Primer

Перфектната основа за инкрустиране на неблагородни 
сплави. С новия изключително надежден  HeraCeram® 
NP-Primer се предотвратява неконтролируемото 
образуване на оксиден слой на повърхността на 
металната конструкция.  NP-Primer разгражда оксидния 
слой от повърхността и по този начин води до 
оптимално омокряне на металната повърхност и  
сигурна връзка с  керамиката.
Дори и при критично оксидно натрупване NP-Primer 
създава сигурна връзка между керамиката и металната 
повърхност - оптимална основа за дълготрайни 
естетични реставрации. 

Adhesive 750

Новият ни Адхезив 750 гарантира  най-доброто в класа 
адхезиви дори и при ниски температури на изпичане. 
Нашето решение за адхезив за  литиев дисиликат  и 
ZrO2 конструкции!  Ултрафините размери на 
частиците му подобряват свойствата на обработка и 
изпичане като същевременно предлагат по-гладка 
консистенция  и повишават омокрянето на 
повърхностите.Нашата уникална технология осигурява 
адхезивни връзки към циркония и кохерентни връзки 
към литиевия дисиликат.  Adhesive 750 има вградена 
флуорисценция, идваща отвътре като в природата. 

Zr-Adhesive

HeraCeram Zirkonia пастообразен адхезив е специално 
разработен за свързване към циркониев диоксид. Той 
създава сигурна връзка между керамиката и 
циркониевата конструкция. Не е необходимо 
рисковано пясъкоструиране на крехката циркониева 
повърхност. Адхезивът има 3 функции:

■ почистване на циркониевата конструкция
■ Реализиране на екстремно здрава връзка при

оптимално омокряне на  циркониевата
повърхност

■ Осигурявате вътрешна флуорисценция за по-
естествени реставрации.

Adhesive 750 Adhesive 750

Zirconia Lithium disilicate

Перфектната адхезия – сигурност за Вашите конструкции.



Винаги перфектно – изключителни резултати при всяка техника.

Ежедневни реставрации Matrix - реставрации

Естетически избор

Класическа техника на наслояване - ежедневни реставрации
Постигане на натурална естетика само с няколко керамични маси от A-D цветове 

Керамиката се моделира в 2 или 3 слоя в зависимост от Вашите предпочитния, 
предлагайки отлична покривна способност и естетика.

A3

наслоявене само в 3 слоя

Следващото ниво - персонализиране на реставрациите

С HeraCeram винаги има решение. Ако искате да постигнете висока естетика при реставрации, където няма много място за 
керамика, Вие се нуждаете от керамична система с много възможности. Ако основният цвят е от класическата гама A-D , 
но трябва да направите промени без да променяте основния цвят, ние Ви предлагаме  богата гама керамични маси за 
персонализиране.

INCREASER  маси -  по-добър цвят при по-малко място

Increaser /In/  керамичните маси позволяват да персонализирате, но и да контролирате всеки аспект на хромата / 
интензитета на цвета/ 
Предлагат  се 16 интензивни  дентина - Increaser в гамата от  A 1 -D 4. Те осигуряват по-голям контрол на цветовете, дори и 
ако мястото за керамика е критично малко. Например в областа на шийката на зъба или в инцизалната зона за маскиране 
на металната повърхност.

A3
IN

+

 Шест интензивни Increaser 
маси с висока наситеност

Opaque
Liner

Dentine Incisal Transpa 
(по избор



Керамични маси: Mask bright/shadow /MA/ - осигуряване на дълбочина

Балансиране на нивото на полупрозрачност и поддържане ефекта на дълбочина често е трудно в рамките на една реставрация.За да 
улесним Вашата работа, ние създадохме керамични маси Mask MA bright  и MA shadow , които се нанасят между дентиновия  и 
инцизалния слой, и помагат да се прикрие металната конструкция. В зависимост от избора на маса, Вие може да контролирате 
флуорисценцията. МА bright - по - високо ниво на непрозрачност и по-силна флуорисценция. Спомага за постигане на по-
младежки вид, особено при цветовете  А1,А2, В1,В2, С1,С2 . MA shadow има висок опацитет и ниско ниво на флуорисценция при 
цветовете А3,А3.5,А4.

bright shadow

ENHANCER  маси — Персонализиране на  яркостта на зъба

С цветните траспарентни маси /EN/ enhancer Вие може да контролирате яркостта на цвета на реставрацията, без да 
влияете върху основния цвят.
ЕНА, ЕНВ, ЕНС - подобряват основния цвят в съответните гами А,В и С
ЕН neutral - завършва областите, които не влияят върху основния цвят: контактните точки и вестибуларно
EH bright - регулира яркостта на основния цвят, за да създаде по-светли зони
EH grey - коригира яркостта на основния цвят като го прави по-сив

EH-
grey

EH-
bright

EH A EH 
neutral

EH brightEH bright EH AEH grey

Opaque Dentine IncisalChroma 
Dentine/ 
Increaser

EnhancerMask



Концепцията MATRIX - керамични маси, пресъздаващи динамиката на 
светлината подобно на естествените зъби
Матрикс естетическата концепция пресъздава динамиката на светлината и нейните оптични ефекти, като яркост , опалесценция , 
флуорисцентност и транспарентност.Керамичните маси от Matrix set имат изключителни естетически качества. Чрез тях постигането 

на натурална естетика и изключително лесно. Matrix естетическата концепция е разработена от Paul A. Fiechter,

Само сложното взаимодействие на транспарентността, опалесценцията, флуорисценцията и яркостта придава такъв динамичен вид на 
естествения зъб.
С Matrix керамичните маси всеки зъботехник може да възпроизведе сложното взаимодействие на тези оптични свойства по един 
реалистичен до най-малките подробности начин.

Матрикс компоненти:

■MD Mamelon Dentine; SD Secondary Dentine – керамики за баланс на  хромата  и флуорисцентността.
■VL Value – Високо флуорисцентни маси, влияещи върху яркостта в инцизалната област.
■OS Opal Incisals – Това са инцизални маси и изцяло кореспондират със стандартните маси. Те се използват по същия начин.
■OT Opal Transpa – Tранспарентни керамични маси , които рефректират със спектъра на естествения емайл.
■OT1 – OT10 – Естествена опалесцентност с увеличаващ се интензитет
■OT1 до OT10, намалява транспарентността
■OT1 е най-транспарентна опалова керамика
■OT10  е най-бялата опалова маса
■OTY; OTB; OTA; OTG and OT Ice: опал-транспарентни маси с цветови нюанси
■OT Yellow -жълтеникав
■OT Blue - синкав
■OT Amber кафеникав
■OT Grey сивкав
■OT Ice ледено син

MD1 MD2 MD3 SD1 SD2

Мамелон и секондер дентини

MD1 MD2 MD3 

VALUE  керамични маси - яркост под контрол 

Влияние на флуорисцентността 

върху транспарентността

Описание на VAlUe масите

+ Value –

– Tранспарентност +

 1 2 3 4

Value

1  2 3 4

VL1 for: A1, B1, C1

VL2 for: A2, B2, D2

VL3 for: A3, B3, C3, D3

VL4 for: A3,5, A4, B4, C4

Opaque Mamelon or 
Secondary 

dentine

Dentine Value Mamelon 
dentine

Opal 
transpa Ice

Opal incisal Opal 
transpa



OPAL керамични маси = естествен инцизал

Тъй като светлината преминава през зъбите , нейната динамика може да се засече в инцизалната област. Оптичните 
характеристики, които се наблюдават тук, са опалесцентност и транспарентност. Опал инцизалните маси се добавят 
при завършване на анатомичната форма на зъбите.
За да се покрие всяка ситуация, опаловите маси се предлагат с 10 различни степени на прозрачност и опацитет.

OT1–OT10: Колкото е по-висок 

интензитетът на опалесцентността, 

толкова по-ниска е прозрачността 

Всички цветни транспаренти имат 

еднаква степен на опацитет (OTY; OTA; 

OTG; OTB; OTIce) 

Взаимодействие между опалесцентност и 
транспарентност

+ Opalescence –

+– Transparence

OT10   OT5   OT2OT10   OT5   OT2        OT1   OTIG      OTY OTA OTIce  OTB

OS1–OS4:  колкото е по-висока  стойността на опалесциращия 

инцизал,  толкова по-ниска е транспарентността 

Взаимодействие между 
транспарентност и Value

+

–

Value –

Transparence +

OS1    OS2    OS3    OS4

Мамелон дентинови маси По-ярките полу-транспарентни зони в дисталната област
преминават в полу-прозрачни жълтеникави и синкави зони в 
мезиалната част



Индивидуализиране на моларни оклузални 
повърхности и придаване на дълбочина с боичка 
с цвят  Maroon.

В допълнение на боичките към основните гами дентин 
(BS) и тези към емайлите  (EN),комплектът боички вкл. 
17 вида за индивидуализиране.

Боичките за характеризиране /BS и EN/ имат по-
плътна консистенция, за ефекти с прецизно разделяне 
на цветовете. За разлика от тях, боичките за 
оцветяване на по-големи повърхности са по-меки, те се 
разливат и покриват цялата повърхност равномерно.

Богата гама универсални боички за керамика

HeraCeram универсални боички са за всички керамични линии на Kulzer. Индикациите им 
покриват всички приложения от стандартно индивидуализиране до оцветяване на монохромни 
системи  и монолитни циркониеви конструкции . Боичките и глазурите са предлагат като паста и 
прах.

Нанасяне на  Body Stains / BS/ в долната трета на конструкцията 
за засилване наситеността в дентиновата област



Приложение

a. Допълване или постигане на основен цвят ( V-Classical).
BS-A, BS-B и BS-C body боички са дентинови боички и отговарят на  V-та цветова 
група. Те могат да се използват за оцветяване на дентиновите зони на 
монохроматични керамични реставрации, монолитни циркониеви и конструкции от 
литиев дисиликат.  С тях може да подсилите даден цвят.

 разцветка- с body 
боички.

Универсалните боички са силно 
флуорисцентни

b. Определяне на инцизалната област
Емайловите боички (EN) Pearl, Opal и Smoke са специално създадени за оптично диференциране на емайла от дентина.

Селекция на боички за инцизалната зона

HeraCeram® - универсални боички

Индикации и приложения:
•  Индивидуализиране и възпроизвеждане на ефекти(напр. eмайлови пукнатини)
• Модифициране на стандартния цвят по отношение на нюанс и степен на яркост
• Характеризиране на цвета в цервикалната зона
•  Оцветяване на дентинови и инцизални зони при монохромни конструкции, 

прес реставрации и монолитни циркониеви конструкции.



Нова генерация керамики–  
Иновативна  Light Booster 
технология.
HeraCeram Saphir – Нека Вашият 
талант засияе върху метал

HeraCeram Zirkonia 750 – Вашето 
решение за литиев дисиликат и 
циркония.

Приложение и видове маргинални маси
Праговите порцелани включват  6 HM (високотопими) и 6 LM (lнискотопими) прагови керамични маси. 
HM/LM 1 – 6 се прилагат по схема описана в таблицата за комбиниране на керамичните маси

Високотопимите маси HM 1-6 се нанасят по класически начин .
Нискотопимите маси  LM 1 – 6  се използват след глазиране на конструкцията и се изпичат на по-ниска 
температура, отбелязана в таблиците за изпичане. Те могат да се използват за корекции на формата, 
контактните точки и др.

Новите стъкло-керамични системи са произведени с Light Booster технология. Тези микрокристали, 
разпръснати в керамичните маси, създават естествена опалесцентност   навсякъде в тях.  Производството на 
двете керамични системи е изцяло ново с изключително фино смилане на основните суровини.

Heraceram - прагови порцелани : HM - високотопими  и LM - нискотопими 
маргинални маси

Праговият порцелан е силно флуорисцентен

Универсални  глазурни маси - пастообразна и прахообразна

http://www.kulzer.com/heraceram


HeraCeram® Press 
Приложение

HeraCeram/ Sun Press може да се използват за всички 
керамични реставрации с техники за наслояване и 
оцветяване с универсални боички. 

Техника на наслояване
Моделирайте с восък преснатите конструкции и след 
това изградете с  HeraCeram или Heraceram Sun

Техника на оцветяване

Индикации
■ Фасети
■ Инлеи (единични или многоповърхностни)
■ Онлеи
■ Anterior корони
■ Premolar корони
■ Molar корони (само оцветяване)

Контраиндикации
мостови конструкции
много дълбоки субгингивални препарации 
пациенти с парафункции напр.бруксизъм, 
силно изтрито съзъбие

Оцветяване с боички
Оцветяване на напълно анатомични възстановявания

HeraCeram® Press 

PK-A2; PK-A3; PK-A3,5
PK-TS1 – PK-TS4

 Дентини 
 инцизали и 
транспаренти

Видове керамични маси

Press adhesive при
техника с 
наслояване



Гингивални реставрации
‘Червена естетика’  задължително!

Разрастването на имплантологичната дентална медицина наложи разработката на богата гама гингивални 
маси. 

За перфектни реставрации е необходима естетична гингива
Силно атрофиралите алвеоларни гребени са истинско предизвикателство при изграждане на конструкциите. 
В тези случаи трябва да се възстановят не само липсващите зъби, но и липсващата гингива.

Реставрациите се превръщат в рехабилитация само когато венците изглеждат здрави. Чрез тях се преодолява 
и фонетичния дефицит.

Реконструкцията на гингивата е също толкова предизвикателна, колкото и другите изграждания. Тук също е 
необходимо да се обърне внимание на анатомията, текстурата на повърхността, цвета и индивидуалните 
характеристики.

Нова гингивална цветова концепция
Kulzer разработи богата гама от 8 вида гингивални маси с различен нюанс , интензитет и гингивални 
боички за допълнително индивидуализиране, за да се покрият всички възможности за перфектна 
репродукция на гингивата.

Pre-Opaque за керамични системи  върху неблагородни сплави

HeraCeram Pre Opaque 
подобрява използването на HeraCeram върху неблагородни сплави. Когато се използва Pre Opaque, не е необходим 
охлаждащ цикъл за облекчаване на напрежението, специфичен за неблагородните сплави!
Употреба:
След пясъкоструиране върху конструкцията се нанася тънък еднороден слой от готовия за употреба пастообразен пре-
опакер. Конструкцията трябва да е суха , нанесеният пре - опакер се пече под вакуум като се използва програмата за 
оксидно печене.
Ако не е препоръчително оксидното печене на  Pre Opaque , той може да се пече на 980°C като се използва програмата 
за печене на опакера за10 min. под вакуум.

Керамични маси - Хрома дентин /CD/ за HeraCeram® Zirkonia 750 и HeraCeram® Saphir  
Перфектното дентиново ядро е във Ваши ръце!
Хрома дентин CD А3 е в същия цвят като дентиновата маса А3. Неговата висока цветова плътност идеално 
покрива основия скелет на реставрацията и дори и при минимална дебелина на наслояването. Хрома дентините са 
ориентирани към 16-те дентинови маси А1-D4 и се характеризират с висока наситеност на цвета и ниска 
транспарентност. Особено подходящи за критични зони при липса на достатъчно място за керамика.

Chroma dentineChroma  
dentine

Opaqued 
framework

Opaqued 
framework

Increaser 
(optional)

Increaser 
(optional)

Dentine



HeraCeram®  Цветова комбинация

Всички боички и течности са едни и същи за всички видове керамики  HeraCeram, HeraCeram Saphir, HeraCeram 
Zirkonia and  HeraCeram Zirkonia 750 HeraCeram Sun

Цветова комбинация

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Paste  
Opaquer

POA1 POA2 POA3 POA3.5 POA4 POB1 POB2 POB3 POB4 POC1 POC2 POC3 POC4 POD2 POD3 POD4

Chroma Dentine CDA1 CDA2 CDA3 CDA3.5 CDA4 CDB1 CDB2 CDB3 CDB4 CDC1 CDC2 INC3 INC4 IND2 IND3 IND4

Increaser INC INC INC INS INS INT INT INT INT INT INT

Dentine DA1 DA2 DA3 DA3.5 DA4 DB1 DB2 DB3 DB4 DC1 DC2 DC3 DC4 DD2 DD3 DD4

Incisal S1 S1 S2 S2 S4 S1 S1 S2 S4 S1 S3 S3 S3 S1 S2 S2

Mamelon,
Secondary  
Dentine

MD1 MD1 SD2 SD2 SD2 MD2 MD2 MD3 MD3 MD2 SD1 SD2 SD2 MD1 MD3 MD1

Value VL1 VL2 VL3 VL4 VL4 VL1 VL2 VL3 VL4 VL1 VL2 VL3 VL4 VL2 VL3 VL4

Opal Incisal OS1 OS1 OS2 OS2 OS4 OS1 OS1 OS2 OS4 OS1 OS3 OS3 OS3 OS1 OS2 OS2

Shoulder   
Ceramics HM/M 1 1 2 2 6 3 3 4 4 1 1 6 6 1 2 4

Ultra-White-цветове 



HeraCeram® Saphir 
Програми за печене

NP-
Primer1

паста  
опакер

margin 
високотопим 

HM1

margin 
високотопим 

HM2

1st  
дентин

2nd  
дентин

глазура/боички
универсал

коректурен  
материал

margin  
нискотопим 
LM

подгряване или 
стартова темп.
: [°C]

600 600 600 600 600 600 600 600 600

подсушаване:  
[min]

3 6 4 3 5 5 5 4 4

подгряване:  
[min]

1 1 2 2 2 2 1 2 2

температурна  
стъпка:  
[°C/min]

100 100 100 100 100 100 100 100 100

финална темп.
: [°C]

950 880 870 860 860 850 850 810 790

задръжка:
[min] 1 1 1 1 1 1 0.5–1 1 1

Vacuum старт: 
[°C] 600 600 600 600 600 600  – 600 600

Vacuum стоп: 
[°C] 950 880 870 860 860 850  – 810 790

Основна програма за печене

Внимание:  Посочените тук температури на печене са само насоки. Отклонения могат да възникнат поради 
различия в характеристиките на керамичните пещи и стойностите може да се наложи да бъдат компенсирани.

HeraCeram® 
Програми за печене

подгряване или 
стартова темп.[°C] 500 500 500 500 500* 500 400 400 400 400 400* 400

преподсушаване или
-подгряване time [min] 6 6666 6 6 666 66

темп. стъпка 
[°C/min] 75 60 60 60 60 60 50 50 50 50 60 50

финална темп. 
[°C] 800 780 750 745 725 720 750 780 750 745 725 715

задръжка 
[min] 2 111 1 ,5–1 1 1 111   1–1 .5 1

Vacuum старт 
[°C] 500 500 500 500 – 500 400 400 400 400 – 400

Vacuum стоп
[°C] 800 780 750 745 – 720 750 780 750 745 – 715

Основна програма за печене

За  конструкции от циркониев диоксид За конструкции от литиев дисиликат 

Adhesive Margin HM Dentine 1 Dentine 2 Glaze Correction 
COR / LM Adhesive Margin HM Dentine 1 Dentine 2 Glaze Correction 

COR / LM

HeraCeram® Zirkonia 750
Програми за печене



HeraCeram® Zirkonia 
Програми за печене

Внимание:  Посочените тук температури на печене са само насоки. Отклонения могат да възникнат поради 
различия в характеристиките на керамичните пещи и стойностите може да се наложи да бъдат компенсирани.

Zr- 
Adhesive

Liner
1st margin
Ceramic
HM1

2nd margin
Ceramic
HM2

1st Dentine 2nd Dentine
Glaze/  
Stains  
universal

Correction
Material

margin
Ceramic
LM

подгряване или 
стартова темп.[°C] 600 600 600 600 600 600 600 600 600

преподсушаване или
-подгряване time [min] 6 6 4 3 5 5 6 6 4

температурна 
стъпка: [°C/min]

100 100 100 100 100 100 100 100 100

финална температура: 
[°C]

1050 880 870 860 860 850 850 850 790

задръжка: 
[min] 101 1 1 1 1 1 0.5 – 1 0.5 – 1 1

Vacuum старт: 
[°C] 600 600 600 600 600 600 – 600 600

Vacuum стоп: 
[°C] – 880 870 860 860 850 – 850 790

Основна програма за печене

Основна програма за печене

NP- 
Primer1

Pre- 
Opaque1

база 
Opaker

паста 
Opaker

прах 
Opaker

margin 
masse 

HM

1.Dentin 2.Dentin глазура боички
universal

коректура
masse

margin
masse  

LM

подгряване 
стартова темп.: 
[°C]

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

подсушаване 
и подгряване:  
[min]

3 6 6 6 3 4 5 5 4 6 4 4

температурна
стъпка  
[°C/min]

100 100 100 100 100 100 100 100 100 55 100 100

крайна темп. 
[°C]

950 980 790 790 790 775 760 750 740 740 710 700

задръжка
[min]

1 52 1 1 1 1 1 1 0.5 – 1 0.5 – 1 1 1

Vakuum старт: 
[°C]

600 600 600 600 600 600 600 600 – – 600 600

Vakuum стоп: 
[°C]

950 980 790 790 790 775 760 750 – – 710 700

HeraCeram®Sun 
Програми за печене
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