Stains

Superkolory
Natural Stains

Uniwersalne farbki i glazura do kolorowaniana zewnętrznie i wewnętrznie.
Natural Stains po naniesieniu na bazę ceramiki są bardzo fluorescentne. Występują
w proszku lub paście. Superkolory Natural Stains i glazura w paście Glaze FX są
kompatybilne ze wszystkimi rodzajami Ceramiki Natural.
Prostota i wydajność.
To super kolory przezierne i fluorescentne w paście gotowe do użycia.
Super kolory Natura - na bazie ceramiki, idealne do realizacji efektów specjalnych,
zarówno na powierzchni, jak również między warstwami porcelany. Natural Stain
w paście, to super kolory uniwersalne - kompatybilne ze wszystkimi ceramikami
systemu Natura.
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Natural Stains. Super kolory w postaci pasty.

Szary zespolony z nutą
pomarańczowego
i ciemno-niebieskiego
idealny do uzyskania
efektow głębokości.

Żółty intensywny
do efektu mamelon i charakteryzacji
w różnych przestrzeniach
zębowych i szyjkowych.

Żółto-brązowy przeznaczony do efektów
na sztucznym korzeniu
i szyjce.

Biel świetlista lekko
perłowa, do realizacji
guzków i efektów na
siekaczach.
Jasno różowy, błyszczący
- idealny do stworzenia
efektów w przestrzeniach
dziąsłowych i nie tylko.

Intensywny fiolet
- nadaje idealną
głębokość przestrzeni
w siekaczach.

Różowy nasycony
lekko “ponury” nadaje się na efekty
w przestrzeniach
międzydziąsłowych.

Niebieski ciemny
“elektryczny” - bardzo
żywy, służy do charakteryzacji przestrzeni na
siekaczach.

Szary dymny z refleksami fioletu - najlepszy do przestrzeni
na siekaczach.

Intensywny granat
z nutą szarości - nadaje się do tak zwanych
efektów specjalnych
używanych w przestrzeniach międzyzębowych
i w siekaczach.

Kolor czarny błyszczący
i fluorescentny - idealny
do przytłumienia innego
koloru i do nadania
głębokości.

Kolor pomarańczowy
ceglasty błyszczący
zdecydowany, bardzo
głęboki - używany w
strefie zgryzu i na szyjki.

Kolor żółty piaskowy
intensywny i świetlisty
z nutą szarości.

Dynamic Tissue Stains
Jest najnowszą techniką służącą do wykonania sztucznego dziąsła nieprawdopodobnie dokładnie
i realistycznie. Dzięki specjalnej formule, uniwersalne „super kolory“ mogą być używane zarówno do
malowania powierzchniowego jak i „malowania“ wewnętrznego. Super kolory uniwersalne Natural
Stains pozwalają na perfekcyjne kolorowanie sztucznego dziąsła.
Stains w kolorze różowym są dostępne w dwóch odcieniach Pink 614, jasny różowy, lekki i błyszczący;
i Red Passion 616, w kolorze intensywnie różowym. Super kolory Natural Stains są kompatybilne
ze wszystkimi ceramikami w systemie Natural.

