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Low Translucent

High Translucent

BRILLIANT CRIOS

FORMATEN

INDICATIES

KLEUREN

BRILLIANT CRIOS IS EEN VERSTERKT COMPOSIETBLOK 
VOOR PERMANENTE RESTAURATIES

• Grote buigsterkte voor stevige restauraties
• Elasticiteitsmodulus vergelijkbaar met die van natuurlijke 

elementen, voor een schokabsorberend effect en een 
prettig bijtgevoel

• Past zich optimaal aan, voor een natuurlijke esthetiek

• Zeer slijtagebestendig en lage abrasie van de antagonist
• Betrouwbare hechting dankzij ONE COAT 7 UNIVERSAL
• Geschikt bevestigingsmateriaal voor iedere situatie

Inlay Onlay Kroon Veneer

BRILLIANT Crios is beschikbaar in twee verschillende formaten.
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BELANGRIJKSTE STAPPEN VOOR DE BEVESTIGING

STAP 1: HANTEREN VAN DE BRILLIANT CRIOS RESTAURATIE

STAP 2: HECHTEN EN BEVESTIGEN AAN ONDERGROND

STAP 3: DEFINITIEF UITHARDEN

Kies bonding- en bevestigingsmateriaal op basis van de wanddikte van de BRILLIANT Crios-restauratie en de onder-
grond. Volg de gedetailleerde procedure in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant op.

Hard tot slot ieder oppervlak gedurende 
30 sec. uit met licht om het adhesief op de 
BRILLIANT Crios-restauratie uit te harden.

Bonden
• Lichtuitharding
• Chemische uitharding

Bevestigen
• Lichtuitharding, op basis van kunststof
• Duale uitharding, op basis van kunststof
• Zelfadhesieve, duale uitharding, op 

basis van kunststof (metaal of keramiek)

Bonden
• Lichtuitharding met activator
• Chemische uitharding

Bevestigen
• Duale uitharding, op basis van kunststof
• Zelfadhesieve, duale uitharding, op basis 

van kunststof (metaal of keramiek)

0 - 3 mm wanddikte 3 - 5 mm wanddikte

Zandstraal de BRILLIANT Crios-restauratie. Gebruik ONE COAT 7 UNIVERSAL als hechtmiddel op BRILLIANT Crios.
Opmerking: gebruik geen vloeizuur of silaan!

Zandstralen Reinigen Bonden 20 sec. Droogblazen 5 sec.

Drogen

Uitharden
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Met het universele adhesief ONE COAT 7 UNIVERSAL, het BRILLIANT EverGlow-composietmateriaal of de duaal uitharden-
de kunststofcementen DuoCem en SoloCem biedt COLTENE een bijpassend en beproefd bevestigingssysteem voor 
BRILLIANT Crios voor oplossingen die zijn afgestemd op de indicatie.
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SoloCem®DuoCem®BRILLIANT EverGlow®

De bevestigingsmaterialen BRILLIANT 
EverGlow, DuoCem en SoloCem hebben 
uitstekende hechtsterkten, voor een 
goede hechting aan BRILLIANT Crios.

Bron: interne gegevens

SCHUIFHECHTSTERKTE MET ONE COAT 7 UNIVERSAL

Gemeten in MPa

Onderlinge vernetting Ketenvorming

ONE COAT 7 UNIVERSAL

ONE COAT 7 UNIVERSAL past perfect bij de componenten van BRILLIANT Crios, waardoor een sterke verankering en een 
betrouwbare hechting ontstaan. Daarom moet bij gebruik van BRILLIANT Crios ook het adhesiefmateriaal ONE COAT 
7 UNIVERSAL worden toegepast.

Tijdens de polymerisatie van de monome-
ren ontstaan polymeerketens die zich in de 
kunststofmatrix verankeren.

Door de dubbele bondingtechnologie in de 
kunststofmatrix ontstaan er tijdens de 
polymerisatie van de monomeren poly-
meerketens.

BRILLIANT Crios

ONE COAT 7 UNIVERSAL

De monomeren (rood) in ONE COAT 
7 UNIVERSAL dringen diep door in 
de gepolymeriseerde kunststofma-
trix van BRILLIANT Crios

BEVESTIGINGSMATERIALEN VOOR ELKE INDICATIE

BRILLIANT EverGlow®
Lichtuithardend composietmateriaal

Ideaal als bevestigingsmateriaal 
voor dentine of composiet, voor 
restauraties met een dunne wand.

Biedt uitzonderlijke hechtwaarden 
op dentine of composiet, in het 
bijzonder bij een dikkere wand.

Overtuigende hechting op metalen 
of keramische abutments, zonder 
extra bondingstap.

DuoCem®
Duaal uithardend kunststofcement

SoloCem®
Zelfadhesief, duaal uithardend 
kunststofcement
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WEL DOEN

• Gebruik bij voorkeur een cofferdam.
• Volg de richtlijn voor preparatie en wanddikte op.
• Op BRILLIANT Crios moet het adhesief ONE COAT 7 UNIVERSAL worden aange-

bracht, terwijl op het gebitsweefsel ook andere hechtmiddelen kunnen worden 
gebruikt.

• Hard voor het plaatsen van de restauratie altijd uit met licht, wanneer op het 
oppervlak van het gebitselement een lichtuithardend hechtmiddel is gebruikt.

• Er mogen alleen bevestigingsmaterialen op kunststofbasis worden gebruikt.

NIET DOEN

• Gebruik geen silaan.
• Gebruik geen anorganisch cement.
• Bevestig niet in combinatie met lichtuithardende opake kleuren.
• Bak BRILLIANT Crios niet.
• Gebruik geen vloeizuur.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOOR EEN  
GESLAAGDE BEVESTIGING
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STAP 1: PREPARATIE

• Minimale occlusieve dikte 1,5 mm
• Preparatiehoek: 4-6°

STAP 2: HANTEREN VAN DE BRILLIANT CRIOS-RESTAURATIE

STAP 3: ETSEN

Zandstraal het hechtvlak met 
25-50 µm aluminiumoxide bij een 
druk van 1,5 bar. Opmerking: ets 
de restauratie niet met vloeizuur.

Breng Etchant Gel S direct uit de 
applicatornaald op het te behan-
delen oppervlak aan. Etstijd: 15 
sec. Opmerking: selectief etsen 
wordt aanbevolen voor optimale 
hechtresultaten.

Reinig door middel van ultrasone 
reiniging of een stoomreiniger en 
droog met olievrije perslucht.

Spoel grondig schoon met water, 
tot alle restanten van Etchant Gel 
S zijn verwijderd.

Breng ONE COAT 7 UNIVERSAL 
aan op het hechtvlak met behulp 
van een wegwerpborsteltje 
en wrijf het gedurende 20 sec. 
in. Opmerking: gebruik geen 
andere hechtmiddelen of silaan!

Droog met olievrije perslucht. 
Zorg daarbij dat het dentine niet 
te sterk uitdroogt.

Blaas gedurende 5 sec. voorzich-
tig droog met olievrije perslucht.

STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING

INLAY

Zandstralen Reinigen Bonden 20 sec. Droogblazen 5 sec.

Ets gedurende
15 sec.

Spoel gedurende 
20 sec.

Drogen

Drogen

COLTENE BEVEELT AAN

Hechten aan restauratie
ONE COAT 7 UNIVERSAL
(verplicht)

Hechten aan oppervlak van 
gebitselement
ONE COAT 7 UNIVERSAL

Etsen
Etchant Gel S

Bevestigen
BRILLIANT EverGlow
(≤ 3 mm wanddikte)

Als er andere materialen worden 
gebruikt kan de exacte procedure 
iets afwijken. Volg de gebruiks-
aanwijzing van de fabrikant op.
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Breng ONE COAT 7 UNIVERSAL 
aan op dentine en glazuur met 
behulp van een wegwerpborstel-
tje en wrijf het gedurende  
20 sec. in.

Breng BRILLIANT EverGlow aan in 
de caviteit en breng in vorm naar de 
randen toe. Opmerking: gebruik 
voor het bevestigen geen opake 
kleurtinten van BRILLIANT EverGlow, 
omdat volledige uitharding dan niet 
kan worden gegarandeerd.

Blaas gedurende 5 sec. voorzich-
tig droog met olievrije perslucht.

Plaats de restauratie met lichte 
druk. Verwijder resterend overtol-
lig materiaal terwijl u de restaura-
tie op zijn plaats houdt.

Hard uit met licht gedurende 10 
sec. (lichtintensiteit ≥ 800 mW/
cm2).

Hard elk oppervlak van de restau-
ratie gedurende 30 sec. uit met 
licht (lichtintensiteit ≥ 800 mW/
cm2).

Bevestigen Plaatsen Uitharden

Bonden 20 sec. Droogblazen
5 sec.

Uitharden

Verwijder 
overtollig 
materiaal

STAP 4: BONDEN

STAP 5: BEVESTIGEN

BRILLIANT EverGlow™
Lichtuithardend composietmateriaal

• Smeuïge consistentie
• Uitzonderlijke polijstbaarheid
• Uitstekend glansbehoud
• Heel goede bevochtiging
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STAP 1: PREPARATIE

• Minimale occlusieve dikte 1,5 mm
• Minimale dikte onder ondersteunende knobbel 1,5 mm
• Preparatiehoek: 4-6°

Breng Etchant Gel S direct uit de 
applicatornaald op het te behan-
delen oppervlak aan. Etstijd: 15 
sec. Opmerking: selectief etsen 
wordt aanbevolen voor optimale 
hechtresultaten.

Reinig door middel van ultrasone 
reiniging of een stoomreiniger en 
droog met olievrije perslucht.

Spoel grondig schoon met water, 
tot alle restanten van Etchant Gel 
S zijn verwijderd.

Breng ONE COAT 7 UNIVERSAL 
aan op het hechtvlak met behulp 
van een wegwerpborsteltje 
en wrijf het gedurende 20 sec. 
in. Opmerking: gebruik geen 
andere hechtmiddelen of silaan!

Droog met olievrije perslucht. 
Zorg daarbij dat het dentine niet 
te sterk uitdroogt.

Blaas gedurende 5 sec. voorzich-
tig droog met olievrije perslucht.

Zandstraal het hechtvlak met 
25-50 µm aluminiumoxide bij een 
druk van 1,5 bar. Opmerking: ets 
de restauratie niet met vloeizuur.

STAP 2: HANTEREN VAN DE BRILLIANT CRIOS-RESTAURATIE

STAP 3: ETSEN

STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING

ONLAY

Zandstralen Reinigen Bonden 20 sec. Droogblazen 5 sec.

Ets gedurende
15 sec.

Spoel gedurende 
20 sec.

Drogen

Drogen

COLTENE BEVEELT AAN

Hechten aan restauratie
ONE COAT 7 UNIVERSAL
(verplicht)

Hechten aan oppervlak van 
gebitselement
ONE COAT 7 UNIVERSAL
One Coat 7.0 Activator

Etsen
Etchant Gel S

Bevestigen
DuoCem (wanddikte ≤ 5 mm)

Als er andere materialen worden 
gebruikt kan de exacte procedure 
iets afwijken. Volg de gebruiks-
aanwijzing van de fabrikant op.
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Breng ONE COAT 7 UNIVERSAL 
aan op dentine en glazuur met 
behulp van een wegwerpbor-
steltje en wrijf het gedurende  
20 sec. in.

Blaas gedurende 5 sec. voorzich-
tig droog met olievrije perslucht.

Deze stappen zijn alleen nodig als de wanddikte van de restauratie > 3 mm is en er niet kan worden 
gegarandeerd dat de inhibitielaag van ONE COAT 7 UNIVERSAL met licht kan worden uitgehard. In 
andere gevallen zijn deze stappen overbodig.

Breng DuoCem direct aan op 
de binnenoppervlakken van de 
restauratie. Opmerking: spuit 
het materiaal voor het aanbren-
gen uit de tip en gooi het weg 
tot er een homogene pasta uit de 
spuit komt.

Plaats de restauratie met lichte 
druk. Verwijder resterend overtol-
lig materiaal terwijl u de restaura-
tie op zijn plaats houdt.

Hard elk oppervlak van de restau-
ratie gedurende 30 sec. uit met 
licht (lichtintensiteit ≥ 800 mW/
cm2).

Doe één druppel ONE COAT 7  
UNIVERSAL en één druppel One 
Coat 7.0 Activator in het doseer-
bakje en meng het met een 
schoon wegwerpborsteltje (ong. 
5-10 sec.).

Breng de gemengde bonding 
aan op dentine en glazuur met 
behulp van een wegwerpbor-
steltje.

Blaas gedurende 5 sec. voorzich-
tig droog met olievrije perslucht.

Hard uit met licht gedurende 10 
sec. (lichtintensiteit ≥ 800 mW/
cm2).

Bonden 20 sec. Droogblazen 5 sec.

Mengen

Bonden Droogblazen
5 sec.

Uitharden

Bevestigen Plaatsen UithardenVerwijder 
overtollig 
materiaal

STAP 4: BONDEN

STAP 5: BEVESTIGEN

DuoCem®
Duaal uithardend kunststofcement

• Sterke adhesie en eigenschappen vergelijkbaar met composieten
• Universeel materiaal voor een grote verscheidenheid aan indicaties
• Goede vloei-eigenschappen en ideale verwerkingstijden
• Gemakkelijk verwijderen van overtollig materiaal
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STAP 1: PREPARATIE

• Minimale occlusieve dikte 1,5 mm
• Minimale buccale dikte 0,8 mm
• Minimale dikte onder ondersteunende knobbel 1,5 mm
• Minimale cervicale dikte 0,8 mm
• Preparatiehoek: 4-6°

Breng Etchant Gel S direct uit de 
applicatornaald op het te behan-
delen oppervlak aan. Etstijd: 15 
sec. Opmerking: selectief etsen 
wordt aanbevolen voor optimale 
hechtresultaten.

Spoel grondig schoon met water, 
tot alle restanten van Etchant Gel 
S zijn verwijderd.

Droog met olievrije perslucht. 
Zorg daarbij dat het dentine niet 
te sterk uitdroogt.

Blaas gedurende 5 sec. voorzich-
tig droog met olievrije perslucht.

STAP 2: HANTEREN VAN DE BRILLIANT CRIOS RESTAURATIE

STAP 3: ETSEN

STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING

KROON

Reinig door middel van ultrasone 
reiniging of een stoomreiniger en 
droog met olievrije perslucht.

Breng ONE COAT 7 UNIVERSAL 
aan op het hechtvlak met behulp 
van een wegwerpborsteltje 
en wrijf het gedurende 20 sec. 
in. Opmerking: gebruik geen 
andere hechtmiddelen of silaan!

Zandstraal het hechtvlak met 
25-50 µm aluminiumoxide bij een 
druk van 1,5 bar. Opmerking: ets 
de restauratie niet met vloeizuur.

Zandstralen Reinigen Bonden 20 sec. Droogblazen 5 sec.

Ets gedurende 15 sec. Spoel gedurende 
20 sec.

Drogen

Drogen

COLTENE BEVEELT AAN

Hechten aan restauratie
ONE COAT 7 UNIVERSAL
(verplicht)

Hechten aan oppervlak van 
gebitselement
ONE COAT 7 UNIVERSAL
One Coat 7.0 Activator

Etsen
Etchant Gel S

Bevestigen
DuoCem (wanddikte ≤ 5 mm)

Als er andere materialen worden 
gebruikt kan de exacte procedure 
iets afwijken. Volg de gebruiks-
aanwijzing van de fabrikant op.
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Breng ONE COAT 7 UNIVERSAL aan 
op dentine en glazuur met behulp 
van een wegwerpborsteltje en 
wrijf het gedurende 20 sec. in.

Blaas gedurende 5 sec. voorzich-
tig droog met olievrije perslucht.

Breng DuoCem direct aan op 
de binnenoppervlakken van de 
restauratie. Opmerking: spuit 
het materiaal voor het aanbren-
gen uit de tip en gooi het weg 
tot er een homogene pasta uit de 
spuit komt.

Plaats de restauratie met lichte 
druk. Verwijder resterend overtol-
lig materiaal terwijl u de restaura-
tie op zijn plaats houdt.

Hard elk oppervlak van de restau-
ratie gedurende 30 sec. uit met 
licht (lichtintensiteit ≥ 800 mW/
cm2).

Doe één druppel ONE COAT 
7 UNIVERSAL en één druppel 
One Coat 7.0 Activator in het 
doseerbakje en meng het met 
een schoon wegwerpborsteltje 
(ong. 5-10 sec.).

Breng de gemengde bonding 
aan op dentine en glazuur met 
behulp van een wegwerpbor-
steltje.

Blaas gedurende 5 sec. voorzich-
tig droog met olievrije perslucht.

Hard uit met licht gedurende 10 
sec. (lichtintensiteit ≥ 800 mW/
cm2).

Bonden 20 sec. Droogblazen
5 sec.

Bevestigen Uitharden

STAP 4: BONDEN

STAP 5: BEVESTIGEN

DuoCem®
Duaal uithardend kunststofcement

• Sterke adhesie en eigenschappen vergelijkbaar met composieten
• Universeel materiaal voor een grote verscheidenheid aan indicaties
• Goede vloei-eigenschappen en ideale verwerkingstijden
• Gemakkelijk verwijderen van overtollig materiaal

Deze stappen zijn alleen nodig als de wanddikte van de restauratie > 3 mm is en er niet kan worden 
gegarandeerd dat de inhibitielaag van ONE COAT 7 UNIVERSAL met licht kan worden uitgehard. In 
andere gevallen zijn deze stappen overbodig.

Mengen

Bonden Droogblazen
5 sec.

Uitharden

Plaatsen Verwijder 
overtollig 
materiaal
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STAP 1: PREPARATIE

• Minimale occlusieve dikte 1,5 mm
• Minimale cervicale dikte 0,3 mm
• Minimale labiale dikte 0,6 mm

Breng Etchant Gel S direct uit de 
applicatornaald op het te be-
handelen oppervlak aan. Etstijd: 
15 sec. Opmerking: de total 
etch-techniek wordt aanbevolen 
voor optimale hechtresultaten.

Spoel grondig schoon met water, 
tot alle restanten van Etchant Gel 
S zijn verwijderd.

Droog met olievrije perslucht. 
Zorg daarbij dat het dentine niet 
te sterk uitdroogt.

Blaas gedurende 5 sec. voorzich-
tig droog met olievrije perslucht.

STAP 2: HANTEREN VAN DE BRILLIANT CRIOS RESTAURATIE

STAP 3: ETSEN

STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING

VENEER

Reinig door middel van ultrasone 
reiniging of een stoomreiniger en 
droog met olievrije perslucht.

Breng ONE COAT 7 UNIVERSAL 
aan op het hechtvlak met behulp 
van een wegwerpborsteltje 
en wrijf het gedurende 20 sec. 
in. Opmerking: gebruik geen 
andere hechtmiddelen of silaan!

Zandstraal het hechtvlak met 
25-50 µm aluminiumoxide bij een 
druk van 1,5 bar. Opmerking: ets 
de restauratie niet met vloeizuur.

Zandstralen Reinigen Bonden 20 sec. Droogblazen 5 sec.

Ets gedurende
15 sec.

Spoel gedurende 
20 sec.

Drogen

 Drogen

COLTENE BEVEELT AAN

Hechten aan restauratie
ONE COAT 7 UNIVERSAL
(verplicht)

Hechten aan oppervlak van 
gebitselement
ONE COAT 7 UNIVERSAL

Etsen
Etchant Gel S

Bevestigen
BRILLIANT EverGlow

Als er andere materialen worden 
gebruikt kan de exacte procedure 
iets afwijken. Volg de gebruiks-
aanwijzing van de fabrikant op.
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Breng BRILLIANT EverGlow aan 
op het contactoppervlak van de 
restauratie en breng in vorm naar 
de randen toe.

Plaats de restauratie op het 
gebitselement en verplaats hem 
voorzichtig naar de definitieve 
positie. Verwijder overtollig 
materiaal terwijl u de restauratie 
op zijn plaats houdt.

Hard elk oppervlak van de 
restauratie gedurende 30 sec. 
uit met licht (lichtintensiteit 
≥ 800 mW / cm2).

Breng ONE COAT 7 UNIVERSAL 
aan op dentine en glazuur met 
behulp van een wegwerpbor-
steltje en wrijf het gedurende 20 
sec. in.

Blaas gedurende 5 sec. voorzich-
tig droog met olievrije perslucht.

Hard uit met licht gedurende 10 
sec. (lichtintensiteit ≥ 800 mW/
cm2).

Bonden 20 sec. Droogblazen 5 sec. Uitharden

Bevestigen Uitharden

STAP 4: BONDEN

STAP 5: BEVESTIGEN

BRILLIANT EverGlow®
Lichtuithardend composietmateriaal

• Smeuïge consistentie
• Uitzonderlijke polijstbaarheid
• Uitstekend glansbehoud
• Heel goede bevochtiging

Plaatsen

Verwijder 
overtollig 
materiaal



≥0.8

≥1.5

≥0.8

≥0.8 4-6°

≥1.5

≥0.8

≥1.5

≥0.8

≥0.8 4-6°

≥1.5

Handleiding – BRILLIANT Crios | 15

STAP 1: PREPARATIE

• Minimale occlusieve dikte 1,5 mm
• Minimale buccale dikte 0,8 mm
• Minimale dikte onder ondersteunende knobbel 1,5 mm
• Minimale cervicale dikte 0,8 mm
• Preparatiehoek: 4-6°

Breng SoloCem direct aan op 
de binnenoppervlakken van de 
restauratie. Opmerking: spuit 
het materiaal voor het aanbren-
gen uit de tip en gooi het weg 
tot er een homogene pasta uit de 
spuit komt.

Plaats de restauratie met lichte 
druk. Verwijder resterend overtol-
lig materiaal terwijl u de restaura-
tie op zijn plaats houdt.

Hard elk oppervlak van de restau-
ratie gedurende 30 sec. uit met 
licht (lichtintensiteit ≥ 800 mW/
cm2).

Blaas gedurende 5 sec. voorzich-
tig droog met olievrije perslucht.

STAP 2: HANTEREN VAN DE BRILLIANT CRIOS RESTAURATIE

STAP 3: BEVESTIGEN

STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING

KROON OP IMPLANTAATA-
BUTMENT

Reinig door middel van ultrasone 
reiniging of een stoomreiniger en 
droog met olievrije perslucht.

Breng ONE COAT 7 UNIVERSAL 
aan op het hechtvlak met behulp 
van een wegwerpborsteltje 
en wrijf het gedurende 20 sec. 
in. Opmerking: gebruik geen 
andere hechtmiddelen of silaan!

Zandstraal het hechtvlak met 
25-50 µm aluminiumoxide bij een 
druk van 1,5 bar. Opmerking: ets 
de restauratie niet met vloeizuur.

Zandstralen Reinigen Bonden 20 sec. Droogblazen 5 sec.

Bevestigen Plaatsen UithardenVerwijder 
overtollig 
materiaal

Drogen

COLTENE BEVEELT AAN

Hechten aan restauratie
ONE COAT 7 UNIVERSAL
(verplicht)

Bevestigen
SoloCem (wanddikte ≤ 5 mm)

Als er andere materialen worden 
gebruikt kan de exacte procedure 
iets afwijken. Volg de gebruiks-
aanwijzing van de fabrikant op.
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SoloCem®
Zelfadhesief, duaal uithardend kunststofcement

• Hoge hechtsterkten
• Lage krimp
• Antibacterieel zinkoxide
• Gemakkelijk te gebruiken en tijdsbesparend
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Voorpolijsten van het occlusale vlak (23SG11RA), buccaal en palatinaal 
(23SG14RA) met behulp van DIATECH ShapeGuard voor composiet (Systeem 
Comprepol Plus).
OMW./MIN.: 10.000 – 12.000

Op hoogglans polijsten van het occlusale vlak (24SG11RA), buccaal 
en palatinaal (24SG14RA) met behulp van DIATECH ShapeGuard voor 
composiet (System Composhine Plus).
OMW./MIN.: 10.000 – 12.000

Definitieve afwerking met behulp 
van DIATECH-borsteltje (7001RA) 
voor natuurlijk glanzend glazuur. 
OMW./MIN.: 5.000 – 10.000

STAP 1: AANPASSEN EN AFWERKEN

STAP 2: VOORPOLIJSTEN STAP 3: OP HOOGGLANS POLIJSTEN

STAP 4: DEFINITIEVE AFWERKING

STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING 

POLIJSTEN AAN DE STOEL

Wegslijpen van gietkanalen, inslijpen van de voorcontacten en aanpassen van de hellingen van de knobbels met 
behulp van een fijne diamantboor (368-314-023-5F). Afwerking van het gebied rond de gietkanalen en, indien 
nodig, van andere oppervlakken met behulp van een vlamvormig polijstinstrument (2303RA).
OMW./MIN. 368-314-023-5F: 40.000 – 75.000
OMW./MIN. 2303RA: 3.000 – 8.000

COLTENE BEVEELT AAN

Om een snel en beter glansre-
sultaat te behalen, wordt aanbe-
volen BRILLIANT Crios intraoraal 
te polijsten met behulp van 
DIATECH ShapeGuard-siliconen 
polijstappendages.

Alle DIATECH-polijstappendages 
kunnen worden gebruikt zonder 
pasta en moeten bij intraoraal 
polijsten nat worden gebruikt.

DIATECH Finishing & Polishing Kit for BRILLIANT Crios  
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Voorpolijsten en op hoogglans polijsten van het occlusale vlak, buccaal 
en palatinaal met behulp van DIATECH Diashine Compomant Plus 
(9104HP en 9121HP). Gebruik een hogere druk voor het voorpolijsten en 
een lagere druk voor het op hoogglans polijsten.
OMW./MIN. voorpolijsten: 7.000 – 10.000
OMW./MIN. op hoogglans polijsten: 3.000 – 8.000

STAP 1: AANPASSEN EN AFWERKEN

STAP 2: VOORPOLIJSTEN EN OP HOOGGLANS POLIJSTEN

Wegslijpen van gietkanalen met behulp van een fijne diamantboor 
(860-104-012-5-F). 
Afwerking van het gebied rond de gietkanalen en, indien nodig, van 
andere oppervlakken met behulp van een vlamvormig polijstinstru-
ment (2303RA).
OMW./MIN. 860-104-012-5-F: 70.000 – 140.000
OMW./MIN. 2303RA: 3.000 – 8.000

STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING

POLIJSTEN IN HET TANDTECHNISCH 
LABORATORIUM

DIATECH Lab Finishing & Polishing Kit for BRILLIANT Crios
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Breng BRILLIANT EverGlow aan 
op de oppervlakken.

Modelleer het element in de 
gewenste vorm.

Hard uit met licht gedurende 20 
sec. (lichtintensiteit ≥ 800 mW/
cm2).

STAP 2: BONDEN

STAP 3: AANPASSEN

STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING

AANPASSING OF REPARATIE

Ruw het oppervlak van de 
restauratie op met een roterend 
instrument dat voorzien is van 
een diamantlaag.

Breng ONE COAT 7 UNIVERSAL 
aan op dentine en glazuur met 
behulp van een wegwerpbor-
steltje en wrijf het gedurende 20 
sec. in.

Blaas gedurende 5 sec. voorzich-
tig droog met olievrije perslucht.

Hard uit met licht gedurende 10 
sec. (lichtintensiteit ≥ 800 mW/
cm2).

Opruwen Bonden 20 sec. Droogblazen 5 sec. Uitharden

Aanbrengen Modelleren Uitharden

STAP 1: PREPARATIE

BRILLIANT EverGlow®
Lichtuithardend composietmateriaal

• Smeuïge consistentie
• Uitzonderlijke polijstbaarheid
• Uitstekend glansbehoud
• Heel goede bevochtiging

COLTENE BEVEELT AAN

Hechten aan restauratie
ONE COAT 7 UNIVERSAL

Aanpassing / reparatie
BRILLIANT EverGlow

Als er andere materialen worden 
gebruikt kan de exacte procedure 
iets afwijken. Volg de gebruiks-
aanwijzing van de fabrikant op.
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