
Вашето безценно 

възстановяване, нашата 

неблагородна сплав  

GC Initial® 
Cast NP

Какво съвпадение!

Отливай с увереност



GC Initial® Cast NP

Продуктов номер Описание

901143  GC Initial CAST NP, 250 g  EEP

901144  GC Initial CAST NP, 500 g  EEP

901145  GC Initial CAST NP, 1000 g  EEP

GC Initial CAST NP съответства на 
ISO9693-1:2012 и ISO 22674:2006 стан-
дартите и е преминал цитотоксичния 
тест според ISO 10993-5 норма.

GC Initial Cast NP 
Отливна сплав за корони и мостове при техника за нанасяне на керамика върху метал

Създаването на висококачествени, функционални и естетични МК корони и мостове зависи от много 
фактори, но започва с избора на метал. Ето защо GC представя GC Initial CAST NP, кобалт-хром 
отливна сплав, която поставя нови стандарти за многообразие, представяне, обработка и естетика.
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За оптимални резултати при отливане: 
Фосфатни опаковъчни маси  
GC Fujivest® Premium и GC Fujivest II

Постигнете превъзходни резултати: 
с керамиката на GC за наслояване върху метал GC Initial MC

или с композита на GC за индиректни възстановявания GC GradIa PLUs

Опитайте GC Initial CAST NP и ще бъдете впечатлени от 
изключителните му технически качества и оптимални резултати 
при отливане, които подпомагат лекотата и бързината на процеса.   

Благодарение на своята изключително фина молекулярна структура, GC Initial CAST NP води до отливка с гладка и 
компактна повърхност. Тези качества, съчетани с термично разширение от 14,1 x 10-6 K-1 (25-500°C), превръщат GC Initial 
CAST NP в метал, съвместим с повечето конвенционални керамики за нанасяне върху метал. Също така се съчетава 
с акрилни материали, нанасящи се върху метал. Тази метална сплав покрива широк обхват от приложения - всичко 
от корона до многочленен мост. Тя също така има намалено отделяне на оксиди, дори след многократно изпичане на 
керамиката, което води до по-добри естетични резултати.

Вижте забележителните характеристики на GC Initial CAST NP:  
• Съвместим с най-често използваните керамики за наслояване  
• Изключителни манипулативни качества и извънредно фина молекулярна структура
• Ниско формиране на оксиди
• Множество приложения
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