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LED heat-cure lamp voor ‘command set’

IN DIT NUMMER

18 januari 2012 - Voor het ‘command set’ uitharden van GCP Glass Fill en Glass Seal producten is
een goede LED heat-cure lamp nodig. In studies is aangetoond dat uitharding met warmte van
glascarbomeer en glas ionomeer vulmiddelen de eigenschappen sterk verhoogt. GCP Glass Fill
materialen bereiken zelfs 2,5x de ADA specificatie voor permanente posterieure vullingen bij

Tandtechnisch Magazine nummer 106 is een speciale
beurs-editie die voornamelijk in het teken staat van
de komende Dental Expo die op 15 tot 17 maart a.s.
in de RAI in Amsterdam plaatsvindt.
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warmte uitharding. Dat maakt het materiaal dan ook bij uitstek geschikt als biologisch alternatief
voor composiet.
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Met een apart verkrijgbare ‘test-kit’ kan de tandarts eenvoudig testen of de huidige lamp geschikt
is voor heat-curing. De kit wordt geleverd met thermometer en duidelijke handleiding.
Om altijd zeker te zijn van een goede uitharding introduceert GCP Dental de CarboLED CL-01, een
lamp speciaal ontwikkeld voor heat-curing. De CarboLED is perfect geschikt voor warmte uitharding
van de GCP Glass Fill en GCP Glass Seal producten. De lamp kan tevens gebruikt worden voor
polymerisatie.
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