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Послойна естетика - минимални усилия 
 
Понастоящем Jensen предлага два комплекта MiYO системи за естетическо 
завършване: MiYO Liquid Ceramic System за зъби и MiYO pink Liquid Ceramic 
Gingival System за гингива и текстура. Двате системи са уникални завършващи 
системи, изработени от пастообразни опалесцентни и флуресцентни материали 
за послойно нанасяне на цветове, структура и глазура.

 
ПОДГОТОВКА 
• Преди да нанесете материала, повърхността трябва да бъде добре  
  почистена.
• Повърхността може да се мине на песъкоструйник с 50 μm и 2 бара 

налягане. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

• Не изливайте изплувалата течност в бурканчето. Смесете я до 
постигането на паста.

• Винаги смесвайте MiYO Color, MiYO Structure глазурата преди работа  
с безметална шпатула.

• Пастообразният материал не трабва да влиза в контакт с вода.
• Винаги използвайте чиста и суха четка. 

ОБРАБОТВАНЕ 
• Нанесете материала върху предварително подготвената повърхност 
  според предназначението й.

 
СЪХРАНЕНИЕ 
• Съхранявайте при температура от +12°C до +38°C.

* Изброените температури на изпичане са стандартни и могат да варират в зависимост от  
вида на керамичната фурна.

** За много членни мостове от ZrO2, ние препоръчваме да увеличите температурата с 10 - 20°C.
*** В зависимост от желаният блясък, времето за задържане трябва да бъде 30-60 секунди.

ПАРАМЕТРИ НА ИЗПИЧАНЕ*  (валидно за всички изпичания)

ZrO2**
PFC 

(InSync Zr)
Прес върху 
цирконий

Литиев 
Дисиликат

Температура на празен ход [°C] 450 450 450 450

температура на сушене [min] 2 2 2 2

време за затваряне [min] 4 4 4 4

стартова температура [°C] 450 450 450 450

стартиране на вакуума [°C] 620 620 600 600

скала на нагряване [°C/min] 45 45 45 45

температура на приключване [°C] 720 720 720 710

край на вакуума [°C] 720 720 720 710

време за задържане [s] *** 30 - 60 30 - 60 30 - 60 30 - 60

време за отваряне [min] 1 1 1 1

СТРУКТУРИРАНЕ

ОЦВЕТЯВАНЕ

... повече MiYO
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