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NexxZr® Glaze Spray

 Efektywna glazura.
 Wydajny proces.
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NexxZr® Glaze Spray to glazura w spre-
ju, wykonana z niezwykle wytrzymałej  
ceramiki szklanej z krzemianu litu prze-
znaczona do wykańczania monolitycz-
nych uzupełnień z tlenku cyrkonu.

Optymalna wielkość drobinek szkła oraz 
precyzyjnie wyregulowana dysza spry-
skująca umożliwiają lekką, równomierną 
i bardzo cienką aplikację materiału. Już 
jedna cienka warstwa zapewnia wysoką 
przyczepność do tlenku cyrkonu i daje 
gładką, jednorodną powierzchnię – za-
chowując nawet najbardziej skompli- 
kowane szczegóły powierzchni. Przyja-
zne dla antagonisty właściwości ścieral-
ne ceramiki szklanej z krzemianu litu  
zapewniają długotrwałą ochronę obs- 
zarów narażonych na duże naprężenia  
(np. punktów styku).

Typ
Szklana ceramika  
z krzemianem litu

Wytrzymałość  
na zginanie
> 140 MPa

Transmisja światła
> 90 %, clear

Siła wiązania
> 35 MPa

Ścieranie
Nie do  

zmierzenia

Efektywna glazura. 
Wydajny proces.

 NexxZr® Glaze Spray

Dane techniczne



Wytrzymała ceramika szklana z krzemianu litu
Wysoka przyczepność z ZrO² i gładkie, jednorodne powierzchnie

Niezwykle cienka aplikacja materiału Ok. 10 µm i 
wysoka przyczepność (konwencjonalne pasty do 
glazury ok. 40 – 50 µm)

Gładkie, jednorodne powierzchnie bez  
utraty struktury powierzchni
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Optymalny rozmiar cząstek szkła i precyzyjnie wyregulowany  
aplikator sprayu 
Lekka, nawet i bardzo cienka aplikacja materiału w kilka sekund

Odporność na zużycie, przyjazna dla antagonisty
Długotrwała ochrona obszarów narażonych na stres,  
m.in. punkty kontaktowe

Lekka, jednolita i bardzo cienka aplikacja materiału w kilka sekund

Gładkie, jednorodne powierzchnie

Niezwykle drobny spray

Wysoka odporność na 
ścieranie zapewniająca 
długotrwałą ochronę
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Najważniejsze
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NexxZr + Multi
Wielowarstwowy tlenek  

cyrkonu o naturalnej estetyce

NexxZr +
Tlenek cyrkonu o wysokiej  

przezierności do estetycznych 
uzupełnień w odcinku przed- 

nim i bocznym

NexxZr T
Tlenek cyrkonu o średniej  

przezierności i wysokiej wytrzy- 
małości na zginanie do róż- 

norodnych zastosowań i możli- 
wości obróbki

NexxZr T Multi
Wielowarstwowy tlenek  

cyrkonu o wielofunkcyjnej  
estetyce i szerokim wach- 

larzu zastosowań

Czas i zużycie

Forma dostawy

Butelka sprayu
75 ml

* Test wewnętrzny

Inne najlepsze produkty

Czas natryskiwania  
na koronę*

około. 10 – 15 sekund

Korony na butelkę ze  
spryskiwaczem*

około. 50 – 60 szt


