
GLAZE FLUO
Pasta de glaze para reprodução da fluorescência natural

Dente natural Dente em zirconia Prettau® 2 com Glaze Fluo



GLAZE FLUO
Num piscar de olhos detetamos a cor de um dente natural. O que parece tão simples é o resultado de uma rede 
complexa de diversos fatores tais como estrutura e superfície do dente, características de translucidez e fluorescência, 
brilho e reflexo da luz. E é por este motivo que para o técnico de prótese dentária a reprodução da cor natural do 
dente representa uma operação muito exigente. Se se quer imitar a natureza o melhor possível, não é suficiente seguir 
o guia das cores Vita. Isto torna-se particularmente evidente quando se observam dentes naturais e restaurações 
dentárias sob luz ultravioleta, onde o dente natural exibe uma fluorescência branca azulada, as restaurações em 
zirconia, pelo contrário apresentam uma cor cinzenta escura. Através da aplicação da pasta de Glaze Fluo podem-
se dar agora às restaurações dentárias características naturais de fluorescência. Os efeitos de cor daí resultantes 
são visíveis não só sob luz negra, mas também à luz do dia. Estruturas em zirconia revestidas com Glaze Fluo 
caracterizam-se assim pela vivacidade natural e brilho.

DENTE 
NATURAL

DENTE EM ZIRCONIA PRETTAU® 2 
COM GLAZE FLUO

DENTE EM ZIRCONIA PRETTAU® 2 
SEM GLAZE FLUO

Lâmpada UV 



Misturar bem a pasta de revestimento Glaze Fluo.

Aplicar com um pincel na superfície em zirconia 
de forma uniforme.

Vibrar com um instrumento irregular.

Sob luz negra vê-se a fl uorescência conseguida. 
Controlar sob lâmpada UV se a distribuição do 
material está homogênea e, se necessário, corrigir. 

Para a obtenção de um brilho natural queimar 
em vácuo a 660º durante um tempo de mantenimento 
de 5 minutos.

Lâmpada UV 
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Em comparação: molar não tratado; pré-molar após tratamento com Glaze Fluo


