
Zázrak s CeraFusion.
Difuze místo leštění.
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Rychlost a hospodárnost:
Nyní ve spreji.
Jako první na světe transparentní lithiumsili-
kátový povrch ve spreji je CeraFusion – 
novinka od firmy Komet pro Vaši laboratoř. 
Rychle ostříkat a v peci nechat difuzovat, 
pak dlouhodobě chrání CeraFusion všechny 
monolitické ZrO2 povrchy. Tímto je Cera-
Fusion neuvěřitelně jednoduchý a bez-
pečný v použití.

Výsledek: optimální vazba a záruka dlouho-
dobé ochrany materiálů a antagonistů. 
Odpadá časově náročně leštění a nanesení 
glazury. Není nutné absolutně žádné opra-
cování.

• Ideální pro všechny monolitické 
náhrady z ZrO2

• Neuvěřitelně pevná vazba s ZrO2

• Homogenní a bezporézní plošky
• Časově nenáročně nanášení
• Ekonomicky výhodné a vysoce kvalitní
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Lithiumsilikat vyhovuje ZrO2.
Nepřekonatelné spojení.
CeraFusion zajišťuje dokonalou přilnavost: 
díky dvěma materiálům, které spolu per-
fektně harmonizují. Jednoduchý v použití, 
brilantní ve výsledku. 

CeraFusion dává každé ZrO2 náhradě lesklý 
povrch, který zároveň tyto plošky chrání. 
Zároveň CeraFusion redukuje vznik zubního 
plaku.

• Žádné zvýšení skusu, díky tenké vrstvě
• Možná individualizace náhrady se žáru-

vzdornými barvami (skvrnami)

CeraFusion od fi rmy Komet – nastříkat, vypálit, hotovo.
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V textu uvedené produkty a označení mají částečně ochran-
nou známku, jsou patentovány a jinak právně chráněny. 
Jestliže u těchto produktů chybí poznámka např. označení 
®, nesmí být automatický vnímáno, že tyto produkty nejsou 
chráněny.

Tato práce je chráněna autorským právem. Všechna práva, 
včetně překladu, dotisku kopírování části nebo celku, jsou 
vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být bez 
souhlasu autora kopírována a jinak editována (fotokopie, 
mikrofilm nebo jiný postup).

Produktové a barevné změny, jakož i tiskové chyby jsou 
vyhrazeny.
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