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VINTAGE MP يك ميكرو سراميك فوق العاده خوب است كه با توجه به يافته  
 هاي تكنولوژي پرسلن توسعه يافته است. 

 ، تمام  6K-1~ 15.2** 10-6K-1-10 * 13.6 پيشنهاد شده از  CTEبا محدوده 
 از بسيار گرانبها، نيمه گرانبها يا غير گرانبها را مي توان در پرداخت PFM عيارهاي 

 كامل در يك بازه زماني اقتصادي ، روكش زد.
 ( يك تركيب سراميكي خاص) VINTAGE MPبا استفاده از فرآيند توليد جديد ، 

ايجاد شد. اين پرسلن داراي تكه هاي رنگي مقاوم در برابر گرما در فاز كريستال و 
شيشه حتي بعد از گرمادهي هاي متعدد است. عبور نور و ظاهر دندان طبيعي به 

 آساني و با دقت بازتوليد شده است.
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 نكات 1-1

 استفاده از عينك هاي محافظ چشم براي فرم دهي پيشنهاد شده است. )1
استفاده از ماسك يا خارج كننده گرد و غبار براي فرم دهي پيشنهاد شده  )2

 است.
 اين محصول بايد تنها براي مقاصد خاص استفاده شود. )3
 اين محصول بايد تنها توسط متخصصان دندانپزشكي استفاده شود. )4
 

 
 
 بازتوليد رنگ هاي طبيعي 1-2

ترميم با زيبايي بيشتر را مي توان در محدوده گسترده سيستم رنگ  )1
 مانند پرسلن اپال انامل يا اپال ترنس لوسنت انجام داد.

بيشتر  رنگ هاي طبيعي انامل را مي توان با استفاده از اپك هاي  )2
 اپك تازه طراحي شده  بازتوليد كرد كه  base اپك و shadeخميري 

 رنگ فلز را حتي با اليه اي نازك  به خوبي مي پوشاند .
تشعشع آن  مشابه با دندان طبيعي است- به خصوص ترانس سرويكال و  )3

پرسلن مارجين ، تشعشع قوي براي ايجاد ظاهر اصلي حتي با اليه اي 
 نازك در ناحيه سرويكال اعمال مي كند. 

 
 
 
 
 

 
 

 نكات .1

 - ويژگي ها2
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  PFM سازگاري گسترده با انواع آلياژهاي 2-2
1( VINTAGE MP سازگار با انواع آلياژهاي PFM با ضرايب مختلف 

افزايش حرارت از جمله آلياژهاي غير گرانبها، عيارهاي نيمه گرانبها و 
 آلياژهاي بسيار گرانبهاست  .

 ~6K-1-10 * 13.6محدوده پيشنهادي براي ضريب افزايش حرارت  )2
15.2** 10-6K-1 .است ،  

  كاربرد  عالي3-2
 اپك تازه طراحي شده   baseو   اپكshadeپرسلن هاي اپك خميري ،  )1

را مي توان به صورت  نازك تر و همگون تر براي پوشش رنگ فلز به كار 
 برد.

 كمتر از پودر پرسلن و پرسلن C° 150دماي گرمادهي پودرهاي ترميم ،  )2
 انامل است كه تغيير شكل بعد از ترميم  را به حداقل مي رساند . 

 تنها با دو اليه، اپال و پودر، مي توان رنگ طبيعي بدست آورد. )3
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 سيستم و رنگ ها 1-3

 رنگ ها سيستم
 BASE  رنگ)1اپك (  Base اپك

Shade )  رنگ)21اپك  A1O,A2O,A3O,A3.5O,A4O,rootAO,B1O,B2
O,B3O,B4O,C1O,C2O,C3O,C4O,D2O,D3O,
D4O,W0O, W1O,W2O,W3O 

-OM-G,OM-O,OM-Br, OM-Y,OM  رنگ)7اپك افكت ( 
BG,OM-LP,OM-DP 

 AC,BC,CC,DC  رنگ)4سرويكال ( 

W0M,NM,A1M,A2M,A3M,A3.5M,A4M,root  رنگ)14مارجين( 
AM,B2M,B4M,C2M,C4M,D3M,CLM 

 LPM, DPM, OrM , BrM, MLM,MDM  رنگ)6افكت مارجين( 

,A1B,A2B,A3B,A3.5B,A4B,rootAB,B1B,B2B  رنگ)21پودر( 
B3B,B4B,C1B,C2B,C3B,C4B,D2B,D3B,D4B,
W0B, W1B,W2B,W3B 

 ,OD-A1, OD-A2, OD-A3, OD-A3.5, OD-A4  رنگ)13اپك دنتين ( 
OD-rootA, OD-B2, OD-B4, OD-C2, OD-
C4, OD-D3, OD-W0, OD-N 

 opal 55, Opal 56, opal 57,opal 58, opal 59  رنگ)6 اپال( 
, opal 60 

 57,58,59,60  رنگ)4انسيزال( 

 Opal T, opal SL, opal WE, opal WB, opal  رنگ)9افكت اپال( 
MI, opal OC, opal AM-R, opal AM-Y, 
opal AM-V 

 T,BT,PT,GT,OT,T-Glass  رنگ)6افكت انامل( 

 CT-CL, CT-W, CT-A,CT-B, CT-R  رنگ)5ترانس سرويكال( 

 MP, MY, MIv, RED, Y, O , G , W, Br , Bl  رنگ)10افكت رنگ( 

 Gum-LP, Gum- DP, Gum-v, Gum-Or  رنگ)4رنگ لثه( 

 ADD-ON B , ADD-ON T , CPM FINE  رنگ)3پودر ترميم( 

 
 

 

 . مولفه هاي سيستم3
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  مولفه ها2-3
①base ) رنگ)1 اپك  

 روي سطح فلز به كار بريد تا چسبندگي و توانايي پوشش دهي اپك افزايش يابد.
 VINTAGE MPچسبندگي ايده آل را مي توان از طريق تركيب با مايع اپك 

 بدست آورد.
 

②shade ) رنگ)7 رنگ) + افكت اپك ( 21 اپك  
 است كه اين پرسلن ها را مي توان در effect shades 7 رنگ از جمله 28حاوي 
base .آنها را مي توان با يكديگر مخلوط كرد تا  اپك گرما ديده شده به كار برد

 VINTAGE رنگ ايده آل بدست آيد و چسبندگي آنها را مي توان با مايع اپك 
MP.به سادگي تنظيم كرد  

• OM-G( اصالح كننده اپك طوسي) : پرسلن طوسي 
• OM-O( اصالح كننده اپك نارنجي) : پرسلن نارنجي  
• OM-Br( اصالح كننده اپك قهوه اي) : پرسلن قهوه اي 
• OM-Y( اصالح كننده اپك زرد) : پرسلن زرد 
• OM-BG( اصالح كننده اپك طوسي آبي) : پرسلن طوسي آبي 
• OM-LP( اصالح كننده اپك صورتي روشن) : پرسلن صورتي روشن 
• OM-DP( اصالح كننده اپك صورتي تيره) : پرسلن صورتي تيره 

 
 

  رنگ)4 سرويكال ( ③
. براي بازتوليد رنگ فشرده تر رنگ هاي پايه سرويكال براي بازتوليد نواحي سرويكال

 كه موثرترند، مخلوط B4 يا A4با پودر پرسلن به خصوص رنگ هاي تيره مانند 
 كنيد.
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  رنگ)6 رنگ) + مارجين افكت ( 14 مارجين( ④
 با داشتن  استفاده مي شود.effect shade 6براي بازتوليد پرسلن مارجين حاوي 

شفافيت بيشتر از پودر هاي پرسلن  ، نتايج بسيار زيبايي را مي توان در ناحيه 
سرويكال بدست آورد. رنگ هاي مارجين افكت را مي توان با ديگر پرسلن هاي 

مارجين براي رنگ مطلوب مخلوط كرد. به عالوه ، مايع سفت كننده مارجين 
VINTAGE داراي توانايي سفت كردن پرسلن در زمان خشك شدن است كه باعث 

 آسان تر شدن حذف قالب ساخته شده از دندان هاي كناري مي شود . 
• NMپرسلن رقيق كننده رنگ براي تركيب با رنگ هاي پرسلن مارجين : 
• CLM (مارجين شفاف ) : رنگ شفاف 
• LPM(مارجين صورتي روشن) : رنگ فشرده صورتي روشن  
• DPM(مارجين صورتي تيره) : رنگ فشرده صورتي تيره 
• OrM(مارجين نارنجي) : رنگ فشرده نارنجي 
• BrM(مارجين قهوه اي) : رنگ فشرده قهوه اي 
• MLM (مارجين با پوشش روشن) : رنگ اپكA2M استفاده شده براي 

 تنظيم شفافيت 
• MDM (مارجين با پوشش تيره) : رنگ اپكA4M استفاده شده براي 

 تنظيم شفافيت
 

  رنگ)13 اپك دنتين ( ⑤
اين پرسلن ها دراي رنگ  مشابه با پودر هاي پرسلن اما مات تر هستند. آنها در 

نواحي زباني يا براي نواحي لثه اي پنتيك هاي پل استفاده مي شوند كه در آن جا  
 در مواردي كه پودر پرسلن نياز به تنها فضاي محدودي براي پرسلن موجود است.

 كدري بيشتر دارد ، با اين پرسلن ها مخلوط كنيد. 
• OD-N پرسلن رقيق كننده رنگ براي تركيب با رنگ هاي اپك دنتين : 
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  رنگ )21 پودر  ( ⑥
 اين پرسلن ها براي بازتوليد رنگ هاي دنتين استفاده مي شوند . 

 
  رنگ)6 اپال ( ⑦

رنگ هاي انامل شفاف . در دو اليه همراه با پودر پرسلن به كار بريد تا رنگ هاي 
 طبيعي انامل بازتوليد شود . 

 

 
 

 به عنوان روشن ترين رنگ طراحي شده است. همان طور كه شماره رنگ 55اپال  
 زياد مي شود ، رنگ با تن كهربايي رنگ شفاف تر مي شود . 

 
  رنگ)4 انسيزال ( ⑧

 رنگ هاي انامل بدون شفافيت. 
در سه اليه همراه با پودرپرسلن و پرسلن هاي ترنس لوسنت به كار بريد تا رنگ 

هاي طبيعي انامل براي ترميم هايي بازتوليد شود كه داراي بخش فلزي پاالتين در 
 لبه انسيزال و نواحي اكلوزال است. انسيزال دومين اليه است.

 
  رنگ)9 افكت اپال ( ⑨

رنگ هاي افكت انامل شفاف. عمدتا روي پودر پرسلن به كار رفته يا به طور مساوي 
 با انامل اپال استفاده مي شود . 

• OPAL T( شفاف ) : رنگ نسبتا شفاف  
• OPAL SL ( بسيار شفاف ) : پرسلن آبي كم رنگ با شفافيت باالي اپال 

 سنت
• OPAL MI ( شيري ) : پرسلن رنگ شيري براي استفاده در نوك هاي 

 دندان آسيا يا نواحي سفيد
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• OPAL WB ( باند سفيد) : شفاف تر از OPAL MI براي استفاده در لبه 
 هاي كناري و نواحي پروگزيمال

• OPAL WE ( انامل سفيد) : شفاف تر از OPAL WB براي استفاده در 
 لبه هاي كناري و نواحي پروگزيمال

• OPAL OC ( اكلوزال) : بسيار شفاف تر از OPAL WE براي استفاده  
 در نواحي اكلوزال دندان هاي آسيا

• OPAL AM-R ( كهربايي قرمز) : پرسلن كهربايي تقريبا قرمز براي 
 بازتوليد رنگ هاي انامل

• OPAL AM-Y ( كهربايي زرد) : پرسلن كهربايي تقريبا زرد براي 
 بازتوليد رنگ هاي انامل

• OPAL AM-V ( كهربايي بنفش) : پرسلن كهربايي تقريبا بنفش براي
 بازتوليد رنگ هاي انامل

 
  رنگ)6 افكت انامل ( ⑩

 پرسلن افكت انامل ترنس شفاف بدون اپال سنت.
• T(شفاف ) : پرسلن بسيار شفاف براي استفاده در اليه سطح سه اليه اي  
• BT( آبي شفاف) : پرسلن شفاف آبي  
• PT( صورتي شفاف ) : پرسلن شفاف صورتي  
• GT( طوسي شفاف) : پرسلن شفاف طوسي  
• OT( نارنجي شفاف) : پرسلن شفاف نارنجي  
• T-Glass پرسلن بسيار شفاف : 

 
  رنگ)5 ترنس سرويكال ( ⑪

اين پرسلن هاي سرويكال شفاف داراي دماي گرمادهي نسبتا كمتر از پودرهاي 
 آنها رنگ هاي شفاف عميق تر را در نواحي سرويكال كاهش سرويكال عادي است.

مي دهند و سطوح صافي براي سازگاري بهتر بافت ايجاد مي كنند. آنها بسيار شفاف 
 هستند. 
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• CT-A پرسلن شفاف نارنجي براي كاربرد با گروه هاي : A shade 
  CT-CLتركيب شده با 

• CT-B پرسلن شفاف زرد براي كاربرد با گرو ه هاي : B shade تركيب 
  CT-CLشده با 

 
• CT-R پرسلن شفاف قرمز براي كاربرد با گروه هاي : R shade تركيب 

  CT-CLشده با 
•  
• CT-W ( سفيد ) : پرسلن نسبتا شفاف استفاده شده براي ايجاد رنگ 

 روشن تر ناحيه سرويكال
• CT-CL( شفاف) : پرسلن شفاف 
 

  رنگ )10 افكت رنگ ( ⑫
اين پرسلن هاي افكت را مي توان در صورت لزوم  با يا بدون پودر پرسلن استفاده 

 كرد.
• MP ( ماملون صورتي) : پرسلن صورتي براي بازتوليد ماملون ها در 

 نواحي انسيزال دندان بيماران جوان تر
• MY (ماملون زرد) : پرسلن زرد براي بازتوليد ماملون ها در نواحي 

 انسيزال دندان بيماران مسن
• MIv ( ماملون عاجي رنگ) : پرسلن عاجي رنگ براي بازتوليد ماملون ها 

 در نواحي انسيزال دندان بيماران ميانسال
• RED(قرمز) : رنگ فشرده قرمز  
• Y( زرد) : رنگ فشرده زرد  
• O( نارنجي) : رنگ فشرده نارنجي  
• G(طوسي) : رنگ فشرده طوسي  
• W( سفيد) : رنگ فشرده سفيد  
• Br(قهوه اي) : رنگ فشرده قهوه اي  
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• Bl( آبي) : رنگ فشرده آبي  
 

  رنگ)4 رنگ لثه ( ⑬
 به اين پرسلن هاي صورتي رنگ براي بازتوليد رنگ هاي لثه  استفاده مي شوند.

دليل دماي گرمادهي كمتر از پودرهاي پرسلن ، آنها را مي توان بعد از گرمادهي 
پرسلن هاي معمولي استفاده كرد به طوري كه تخريب هاي ناشي از گرمادهي 

 حداقل شود. 
• Gum-LP ( رنگ لثه صورتي روشن) : رنگ لثه صورتي روشن تر 
• Gum-DP( رنگ لثه صورتي تيره) : رنگ لثه صورتي تيره تر  
• Gum-V( رنگ لثه بنفش) : رنگ لثه بنفش  
• Gum-Or( رنگ لثه نارنجي) : رنگ لثه صورتي نارنجي  

 
  رنگ)3پودر ترميم ( ⑭ 

 مي توان در مقادير كوچك براي ترميم بعد از فرم دهي يا لعاب كاري استفاده كرد.
 كمتر از پودر پرسلن است كه تغيير شكل بعد C°150دماي گرمادهي اين پرسلن 

 از گرمادهي را حداقل مي كند . 
• ADD-ON B پودر ترميم پرسلن  رنگ : A3B 
• ADD-ON Tپرسلن شفاف براي ترميم نواحي انامل :  
• CPM FINE پرسلن ذرات ريزتر از : ADD-ON B استفاده شده براي .

 تنظيم تناسب حاشيه اي بعد از لعاب كاري
 

 VINTAGE MP مايع اپك ⑮
 VINTAGE MPمايع اپك براي تنظيم چسبندگي خميرهاي اپك 

 
 VINATGE مايع مخلوط ⑯

 VINTAGE ( به جز خمير اپك VINTAGE MPمايع مخلوط براي پرسلن هاي 
MP. استفاده شده براي ارتقاي ويژگي هاي كاربردي به منظور ساخت آسان (  
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  VINTAGE مخلوط HC مايع ⑰
اين مايع براي نشان دادن كاربرد ايده آل پرسلن ها چه به صورت مجزا يا در تركيب 

  استفاده مي شود .  VINTAGEبا آب مقطر و چه به صورت مايع مخلوط 
 

  VINTAGE مايع سفت كننده مارجين ⑱
مايع مخلوط  براي پرسلن هاي مارجين . زماني كه با خشك كن ، خشك شد ، اين 

مايع ، پرسلن هاي مارجين را سفت مي كند كه باعث حذف آسان قالب از دندان 
 هاي كناري مي شود . 

 
  VINTAGE مايع تفكيك پرسلن مارجين ⑲

 به كار رفته براي مدل گچي براي جدا شدن از پرسلن
 

 VINTAGE CPM مايع مدل سازي ⑳
 مايع مخلوط براي پودرهاي ترميم و پرسلن هاي مارجين

 
  بسته بندي ( تركيب ست )3-3
 
 
 

 BASE گرم) : 5 رنگ ، base ) 1اپك  •
 ,A1O, A2O, A3O, A3.5O, A4O, B2O گرم) : 5 رنگ ، shade ) 8اپك  •

B3O, C2O 
 AC, BC, CC  گرم) :15 رنگ ، 3سرويكال (  •
 ,A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B2B, B3B  گرم ) :15 رنگ ، 8پودر (  •

C2B 
 ,OD-A1, OD-A2, OD-A3, OD-A3.5  گرم) :15 رنگ ، 8اپك دنتين (  •

OD-A4, OD-B2,  OD-B4, OD-C2 

 VINTAGE MPست استاندارد 
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 OPAL 57, OPAL 58, OPAL 59, OPAL  گرم) :15 رنگ ، 4اپال (  •
60 

 OPAL T  گرم) :15 رنگ ، 1افكت اپال (  •
 ADD-ON T, ADD-ON B گرم) : 15 رنگ ، 2پودر ترميم (  •
  VINTAGE MP:  3ml / 1 bottleمايع اپك  •
  VINTAGE :  50ml / 1 bottleمايع مخلوط  •

   
 
 
 

 
 BASE گرم) : 5 رنگ ، base ) 1اپك  •
   W0O, W1O, W2O, W3O  گرم) : 5 رنگ ، shade ) 4اپك  •
 W0B, W1B, W2B, W3B گرم ) : 15 رنگ ، 4پودر (  •
 OD-N, OD-W0 گرم) : 15 رنگ ، 2اپك دنتين (  •
 OPAL 55, OPAL 56, OPAL 57  گرم) : 15 رنگ ،3اپال (  •
   OPAL T  گرم) : 15 رنگ ، 1افكت اپال (  •
  VINTAGE MP:  3ml / 1 bottleمايع اپك  •

 
 

 ست سفيد كننده
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 OPAL T, OPAL SL,OPAL WE, OPAL  گرم) : 15 رنگ ، 9افكت اپال (  •
MI,OPAL WB, OPAL OC,OPAL AM-R, OPAL AM-Y, OPAL AM-V 

 BT, OT, PT, GT, T-GLASS  گرم) : 15 رنگ ، 5افكت انامل (  •
 ,CT-CL, CT-W, CT-A, CT-B گرم) : 15 رنگ ، 5ترنس سرويكال (  •

CT-R 
 

 

  

 
 
 

 ,W, O, Br, Y, Bl, G, MP گرم ): 15 رنگ، 10افكت رنگ(  •

MY, MIv, RED 
-Gum-LP, Gum-DP, Gum-V, Gum گرم ): 15 رنگ ، 4رنگ لثه (  •

Or 
 

  
 
 

 ست افكت انامل

 

 ست افكت رنگ
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 ,W0M, A1M, A2M, A3M, A3.5M, A4M  گرم ) :15 رنگ ، 14مارجين (  •

rootAM, B2M, B4M, C2M, C4M, D3M, NM 
 ,CLM, LPM, DPM, MLM, MDM گرم ) : 15 رنگ ، 14افكت مارجين (  •

OrM, BrM 
 ADD-ON B, CPM FINE گرم ) : 15 رنگ ، 14پودر ترميم (  •
  VINTAGE CPM : 3ml / 1 bottleمايع مدل سازي  •
  VINTAGE : 50ml / 1 bottleمايع سفت كننده مارجين  •
 VINTAGE  :7ml / 1 penمايع تفكيك پرسلن مارجين  •
 

 
 
 

 
 

(A2 shade ) 
 BASE گرم) : 5 رنگ ، base ) 1اپك  •
 A1O گرم) : 5 رنگ ، shade ) 1اپك  •
 AC  گرم) :15 رنگ ، 1سرويكال (  •
  A2B گرم ) 15 رنگ ، 1پودر (  •
  OD-A2 گرم) 15 رنگ ، 1اپك دنتين (  •

 ست پرسلن مارجين

 ست استارتر
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  OPAL 58  گرم) :15 رنگ ، 1اپال (  •
 OPAL T  گرم) :15 رنگ ، 1افكت اپال (  •
  VINTAGE MP:  3ml / 1 bottleمايع اپك  •
  VINTAGE :  20 ml / 1 bottleمايع مخلوط  •

 
 

(A3 shade) 
 BASE گرم) : 5 رنگ ، base ) 1اپك  •
 A3O گرم) : 5 رنگ ، shade ) 1اپك  •
 AC  گرم) :15 رنگ ، 1سرويكال (  •
  A3B گرم ) 15 رنگ ، 1پودر (  •
  OD-A3 گرم) 15 رنگ ، 1اپك دنتين (  •
  OPAL 59  گرم) :15 رنگ ، 1اپال (  •
 OPAL T  گرم) :15 رنگ ، 1افكت اپال (  •
  VINTAGE MP:  30ml / 1 bottleمايع اپك  •
  VINTAGE :  20 ml / 1 bottleمايع مخلوط  •
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  گرم )5 رنگ ، base ) 1 اپك  •
  گرم )5رنگ ، shade ) 21اپك  •
 گرم )15 رنگ ، 7افكت اپك (  •
  گرم )15و 50 رنگ ، 4سرويكال (  •
  گرم )15 رنگ ، 14مارجين (  •
  گرم )15 رنگ ، 6افكت مارجين (  •
  گرم )50و 15 رنگ ، 21پودر (  •
  گرم )50و 15 رنگ ، 13اپك دنتين (  •
  گرم )50و 15 رنگ ، 4انسيزال (  •
  گرم )50و 15 رنگ ، 6اپال (  •
  گرم )50و 15 رنگ ، 9افكت اپال (  •
  گرم ) 50و 15 رنگ ، 6افكت انامل (  •
  گرم )50و 15 رنگ ، 10افكت رنگ (  •
  گرم )50و 15 رنگ ، 5ترنس سرويكال (  •
  گرم )50و 15 رنگ ، 4رنگ لثه (  •
  گرم )50و 15 رنگ ، 3پودر ترميم (  •
  VINTAGE MP (3 ml)مايع اپك  •
 VINTAGE  ( ml , 500 ml 50 ) مايع مخلوط  •
   VINTAGE  ( 50 ml , 500 ml ) مخلوط HCمايع  •
 VINTAGE (50 ml) مايع سفت كننده مارجين  •
 VINTAGE CPM  (3 ml)مايع مدل سازي  •
 VINTAGE  (7 ml)مايع تفكيك پرسلن مارجين  •

  گرمي در رنگ هاي خاص موجود است)200( بسته هاي 

 محصوالت تك
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• VINTAGE Art 
• Ceramosonic s 
 VINTAGEدستور العمل رنگ  •
• VINTAGE Gumy 
  SHOFUبرس هاي پرسلن  •
 
 

 
 
 VINTAGE MPچارت هاي رنگ  1-4

  : رنگ هاي پايه1جدول 
 

 A1 A2 A3 A3.5 A4 rootA سايه

 base BASEاپك 

اپك 
shade 

A1O A2O A3O A3.5O A4O rootAO 

 A3B : 2 - - سرويكال
AC : 1 

A3.5B:1 
AC:1 

A4B:1 
AC:1 

AC 

 A1B A2B A3B A3.5B A4B rootAB پودر

 OPAL 57 OPAL58  OPAL 59  OPAL59:1 اپال
 OPAL60:1 

OPAL60 OPAL60 

 60 60 59 59 58 58 انسيزال

ترنس 
 لوسنت

T 

 
 

 محصوالت مرتبط

 .كاربرد4
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 B1 B2 B3 B4 سايه
 base  BASE اپك
 shade B1O B2O B3O B4Oاپك 

 B3B:1 - - سرويكال
BC:1 

BC 

 B1B B2B B3B B4B پودر
 OPAL 57 OPAL 58 OPAL 59 OPAL 60 اپال

 60 59 58 57 انسيزال
 T ترنس لوسنت

 

 C1 C2 C3 C4 سايه
 base  BASE اپك
 shade C1O C2O C3O C4Oاپك 

 C2B :2 - سرويكال
CC:1 

C3B:1 
CC:1 

CC 

 C1B C2B C3B C4B پودر
 OPAL58 OPAL58 OPAL59 OPAL60 اپال

 60 59 58 58 انسيزال
 T ترنس لوسنت

 

 D2 D3 D4 سايه
 base  BASE اپك
 shade D2O D3O D4Oاپك 

 D2B:1 سرويكال
DC:1 

D3B:1 
DC:1 

DC:2 
BC:1 

 D2B D3B D4B پودر
 OPAL58 OPAL59 OPAL60 اپال

 59 60 59 انسيزال
 T ترنس لوسنت
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  : رنگ هاي سفيد كننده2جدول 

 W0 W1 W2 W3 سايه

 base  BASE اپك

 shade W0O W1O W2O W3Oاپك 

 - - - - سرويكال

 W0B W1B W2B W3B پودر

 OPAL55 OPAL56 OPAL56:2 اپال
OPAL57:1 

OPAL56:1 
OPAL57:2 

  : اپك دنتين3جدول 

 root 4 3.5 3 2 1 0 رنگ
A - OD-A1 OD-A2 OD-A3 OD-A3.5  

 
OD-A4  OD-rootA 

B - OD-N : 1 
OD-B2:1 

OD-B2 OD-B2:1 
OD-B4:1 

- OD-B4 - 

C - OD-N :1 
OD-C2:1 

OD-C2 OD-C2:1 
OD-C4:1 

- OD-C4 - 

D - - OD-N:1 
OD-D3:1 

OD-D3 - OD-D3:1 
OD-B4:1 

- 

W OD-W0 OD-W0 :1 
OD-N:1 

OD-W:2 
OD-N:1 

OD-N - - - 

  : پرسلن مارجين4جدول 

 root 4 3.5 3 2 1 0 رنگ
A - A1M A2M A3M A3.5M 

 
A4M 

 
RootAM 

B - NM:1 
B2M:1 

B2M B2M:1 
B4M:1 

- B4M - 

C - NM:1 
C2M:1 

C2M C2M:1 
C4M:1 

- C4M - 

D - - NM:1 
D3M:1 

D3M - D3M:1 
B4M:1 

- 

W W0M W0M:1 
NM:1 

W0M:1 
NM:2 

NM - - - 
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  آماده سازي قبل از استعمال2-4

 آماده سازي قالب فلزي

آماده سازي قالب فلزي تاثير زيادي بر نيروي پيوند بين پرسلن وفلز دارد. 
دستورالعمل توليد كننده فلز را براي آماده سازي ، اكسايش و پاك سازي دنبال 

 كنيد.

  كاربرد3-4

  اليه)2دياگرام اليه بندي با استفاده از انسيزال اپال ( تكنيك 

 

  اليه)3دياگرام اليه بندي با استفاده از انسيزال ( تكنيك 
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  كاربرد اپك←

 baseكاربرد اپك  )1

 را قبل از استفاده به خوبي با كاردك پالستيكي مخلوط كنيد. به baseاپك 
ميزان كافي روي پد مخلوط شيشه اي پخش كنيد. اليه نازكي را با برس نرم 

قرار دهيد تا سطح فلز را بپوشاند و سپس حرارت دهيد. تغليظ آهسته با 
   چسبندگي به قالب را بهبود خواهد بخشيد.Ceramosonicكندانسور  

 

 baseكاربرد اپك                 مخلوط خمير         

   

 

 

 shadeكاربرد اپك  )2

اپك خميري را قبل از استفاده به خوبي با كاردك پالستيكي مخلوط كنيد. به 
ميزان كافي روي پد مخلوط شيشه اي پخش كنيد. اپك خميري را با برس نرم 

 براي پوشاندن قالب به كار بريد و سپس حرارت دهيد.

نكته: اگر رنگ فلز بعد از اولين گرمادهي پوشيده نشد ، بايد با كاربرد 
  زير تنظيم شود.shadeاپك 
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                مخلوط خميرshade   كاربرد اپك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نكته: 
كاردك يا برس استفاده شده براي پخش كردن را تميز  .1

كنيد و با آب فراوان بشوييد.مقدار كافي از خمير و مايع 
مخلوط را بريزيد. مايع و خمير اضافي پخش شده را به 

 ظرف برنگردانيد.
خمير را با كاردك تميز به ميزان كافي مخلوط كنيد و  .2

روي پد مخلوط شيشه اي پخش كنيد. باالفاصله بعد از 
 پخش كردن در را محكم ببنديد.

 براي تنظيم چسبناكي VINTAGE MPاز مايع اپك  .3
خمير استفاده كنيد. با آب يا ديگر مايعات مخلوط ، تركيب 

 نكنيد.
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 كاربرد پرسلن سرويكال )3

براي صاف كردن رنگ ها در ناحيه سرويكال ، پرسلن سرويكال را با نسبت 
مخلوط شرح داده شده تركيب كنيد و شكل هاللي ايجاد كنيد . ضخامت به 

 تاثير و فضاي مطلوب بستگي دارد .

 كاربرد پرسلن سرويكال

 

 تذكر: 
 تنظيم رنگ پايه •

 VINTAGEرنگ پايه اپك ها را قبل از گرمادهي با استفاده از 
Art تنظيم كنيد. از shade stain ) AS,BS,CS,DS,RS و ( 

 براي ناحيه انسيزال Bl,G,Bl-Gغيره براي ناحيه سرويكال و 
 استفاده كنيد.

  تنظيم رنگ پايه
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 كاربرد پودر پرسلن و پرسلن انامل )4

  كاربرد پودر پرسلن①

ساخت اولين پودر بايد براي شكل آناتومي نهايي دندان انجام شود . بعد از 
 محكم كردن ، ابعاد دقيق بدنه را مي توان با بريدن مشخص كرد.

 

       كاربرد پودر پرسلن 

  برش بخش زباني پودر پرسلن     ②

بخش زباني پودر پرسلن را برش دهيد تا از فضاي پرسلن انامل  •
 مطمئن شويد.

 قسمت 3/2 قسمت بااليي انسيزال را برش دهيد و به دنبال آن 3/1 •
 بااليي انسيزال را ببريد.

ناحيه بين دنداني را تا بخش زباني برش دهيد تا از فضاي پرسلن  •
 انامل مطمئن شويد.

ساختار ماملون را روي بخش زباني بريده شده از پودر پرسلن اضافه  •
 كنيد و سطح را با توجه به پيچ و تاب دندان تنظيم كنيد.
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 ساختار ماملون                           برش پودر پرسلن

  ساخت پرسلن انامل ( با پرسلن اپال)③

 كاربرد پرسلن اپال روي بخش لبي: •

پرسلن اپال را روي پودر پرسلن به كاربريد. توجه نماييد كه پرسلن اپال 
 بايد براي جبران انقباض گرمادهي بيشتر از ابعاد باشد.

 كاربرد پرسلن انامل
 كاربرد پرسلن اپال روي زباني: •

لبه انسيزال زباني را ببريد تا شكل بدنه تثبيت شود. لبه انسيزال زباني 
 كوتاهي با پرسلن اپال ايجاد كنيد.

 
 
 

تذكر : برش بايد با توجه به ساختار دندان بندي طبيعي انجام شود كه 
  ناحيه ، ناحيه انسيزال ، ناحيه مركزي و ناحيه سرويكال است.3مشتمل بر 
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 كاربرد پرسلن انامل                    برش بخش زباني

 كاربرد پرسلن انامل روي ناحيه بين دنداني: •

قالب را از مدل جدا كنيد تا پرسلن انامل را روي ناحيه بين دنداني 
 بسازيد و آن را محكم كنيد.

 كاربرد ناحيه بين دنداني
 

 

 

 

 

 

 

 

 تذكر: 
 تاثير پوشش دهي كامل -1

سطوح لبي، زباني ، انسيزال و بين دنداني را با پرسلن اپال  •
پوشش دهيد. پوشش كامل سطح با پرسلن اپال باعث ايجاد 

 عمق و شفافيت رنگ مي شود.
 استحكام -2

 براي استحكام بيشتر و Ceramosonicاز كندانسور  •
 كنترل انقباض موثرتر استفاده كنيد.

  مقطع هر اليه
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 گرمادهي )5

بعد از تكميل ساخت ، شكل را تنظيم كنيد و پرسلن مازاد را از ناحيه 
سرويكال با استفاده از يك برس خشك پاك كنيد. پرسلن باقي مانده را از 

 درون قالب پاك كنيد و آن را حرارت دهيد.

 فرم دهي )6

 با روش معمول زير فرم دهي كنيد:

 SHOFU Dura-Greenبعد از گرمادهي ، بخش ترميم شده را با سنگ هاي 
 يا تكه هاي الماس يا جالدهنده هاي بسته جالدهي و پرداخت 

CeraMaster.فرم دهيد  

 

 پرداخت )7

بعد از فرم دهي ، بخش ترميم شده را با پاك كننده آلتراسونيك يا بخارشويي 
 VINTAGE Artتميز كنيد. در صورت لزوم ، ترميم كامل را مي توان توسط 

 انجام داد  يا تنظيم كرد ، سپس ان را لعاب داده و حرارت دهيد.
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 پرسلن مارجين 1-5

  طراحي قالب فلزي←

اگر شانه تمام سراميك نياز باشد ، فلز روي بخش لبي ناحيه سرويكال حذف كنيد 
 PFM بدست آيد. نيروي ترميم mm 0.7-0.5تتا فضاي كافي براي شانه پرسلن 

 بستگي زيادي به قالب فلزي دارد . 

 طراحي قالب فلزي

  كاربرد مايع تفكيك پرسلن مارجين←

يك اليه از مايع تفكيك پرسلن مارجين را روي ناحيه حاشيه اي قالب گچي قرار 
 دهيد.

 

 

 

 

 

 . توصيه فني براي پرسلن هاي مختلف5

نكته: يك اليه از مايع تفكيك پرسلن مارجين را روي ناحيه حاشيه اي مدل 
كاري قرار دهيد و مايع اضافي را از طريق هوا پاك كنيد. اگر مايع تفكيك 

پرسلن مارجين به مقدار زيادي استفاده شود ، بعد از گرمادهي داخل بخش 
 ترميم شده ممكن است سياه شود.

  كاربرد مايع تفكيك پرسلن مارجين

 

 

 



 

29 
 

 

 اولين ساخت←

قالب اپك شده را روي قالب گچي قرار داده، پرسلن مارجين را به كار برده ، با مايع 
  تركيب كرده سپس محكم كنيد.VINTAGEسفت كننده مارجين 

    
 كاربرد               محكم كردن خشك كردن با هواي داغ            تنظيم با برس

  دومين ساخت←

بعد از گرمادهي ، در صورت لزوم پرسلن مارجين بيشتري را به كار بريد و آن را 
محكم كنيد . تاج دندان را از مدل كاري حذف كنيد و آن را حرارت دهيد. اگرالزم 

 بود ، اين روش را تكرار كنيد تا ناحيه مارجين ثابت شود.

  دومين كاربرد

← CPM FINE 

CPM FINE .بعد از لعاب كاري استفاده مي شود  

 درست كنيد. پرسلن اضافي CPM FINEبعد از لعاب كاري ، ناحيه حاشيه اي رابا 
را با فشار آرام تاج دندان در قالب گچي برداريد. بعد از تاييد ، پرسلن اضافي را با 

برس خشك پاك كنيد و با سشوار خشك كنيد. تاج دندان را حذف كنيد و در خال 
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  ياSHOFU  Ceramisteحرارت دهيد. بعد از گرمادهي ، ناحيه حاشيه اي را با 

CeraMaster جال داده و با Dura-Polish Dia .پرداخت كنيد  

  
  CPM FINEپرسلن اضافي را با فشار خارج كنيد             كاربرد 

 

  ترانس سرويكال2-5

ترانس سرويكال براي سطح سرويكال با توجه به بازتوليد رنگ ناحيه سرويكال و 
سازگاري بافت استفاده مي شود . اين ترانس با داشتن دماي گرمادهي كمتر از 
پرسلن انامل براي توليد سطوح صاف بعد از لعاب كاري طراحي شده است. هم 

چنين ، شفافيت آن بيشتر از پرسلن انامل طراحي شده است و مي توان شفافيت 
 كافي را حتي با اليه اي نازك بدست آورد.
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 مقايسه شفافيت در ناحيه سرويكال

 

  پرسلن ترميم3-5

  اگر بعد از فرم دهي ، ساخت داراي كمبود باشد①

سطح را با پاك كننده آلتراسونيك يا بخارشويي تميز كنيد و فرم دهيد و پرسلن 
 ترميم را روي سطح داراي كمبود به كار بريد. سپس در خال حرارت دهيد.

 اگر بعد از لعاب كاري ، ساخت داراي كمبود باشد② 

پرسلن ترميم را كمي بيشتر به كار بريد و در خال حرارت دهيد. بعد از گرمادهي، 
 CeraMaster  ياSHOFU  Ceramisteناحيه ساخته شده را فرم دهيد و با 

 . پرداخت كنيد Dura-Polish Diaجال داده و با 

 

 

 

 

نكته : اگر مقدار بيشتري نياز است ، پرسلن هاي انامل و پودر پرسلن را 
 درست كنيدو حرارت دهيد.
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  رنگ لثه4-5

پرسلن لثه را روي قالب اپك شده باقي مانده درست كرده و حرارت دهيد. دماي 
 كمتر از پودر هاي پرسلن به منظور حداقل كردن C°20گرمادهي پرسلن هاي لثه 

 تخريب پرسلن هاي ترميم يافته حرارت ديده است.

 

 ويژگي هاي فيزيكي 1-6
 ضريب انبساط حرارتي و نقطه گذار شيشه )1

ضريب انبساط  نوع گرمادهي
 )500C~25حرارتي(

 نقطه گذار شيشه

 6K-1  598 °C-10* 11.5  گرمادهيbase 2اپك 

  گرمادهي4
 6K-1 594 °C-10* 12.4  گرمادهيshade 2اپك 

  گرمادهي4
 6K-1 594 °C-10* 13.0  گرمادهي2 مارجين

  گرمادهي4
 6K-1 557 °C-10*12.3  گرمادهي2 پودر 

  گرمادهي4
 6K-1 548°C-10*12.9  گرمادهي2 ترانس سرويكال

  گرمادهي4
 6K-1 528°C-10* 11.7  گرمادهي2 پودر ترميم

  گرمادهي4

 

 

 . مشخصات فني6
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 تست حل پذيري )2

 مقدار حل پذيري 
 31.7 پودر، انامل

 

 

  برنامه گرمادهي2-6

زمان خشك شدن  نوع گرمادهي
و حرارت ورودي 

 كوره (دقيقه)

سرعت 
افزايش دما 

)C /min(  

 برنامه گرمادهي

 base 7~5 60~50اپك 

 
shade 7~5اپك   60~50  

 
5~7 مارجين  60~50  

 
5~7 سرويكال  60~50  

 
اپك دنتين 

،پودر،اپال،افكت 
اپال، افكت انامل، 

انسيزال، افكت 
رنگ، ترانس 

 سرويكال

7~5  60~50  

 

Self glaze 7~5  60~50  
 

5~7 اولين رنگ لثه  60~50  
 

Gum glaze 7~5  60~50  
 

5~7 اولين ترميم  60~50  
 

Correction glaze 7~5  60~50  
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 نكته: 
اطالعات را تنها به عنوان مقادير آماده سازي در نظر  •

بگيريد.اگر سطح، شفافيت و درجه شيشه برابر با نتايج 
گرمادهي كه تحت شرايط بهينه بدست مي آيد ، نباشد ، 

روش گرمادهي بايدبا توجه به آن تنظيم شود. شرايط 
گرمادهي ممكن است به علت طراحي هاي مختلف و 

ولتاژهاي اجرايي كوره هاي پرسلن متفاوت باشد. انجام تست 
هاي گرمادهي قبل از استعمال پرسلن براي ترميم واقعي 

 ضروري است.
در موردي كه در آن پرسلن اپك به كار مي رود، زمان خشك  •

كردن كمتري را در زمان حرارت ورودي كوره به منظور 
 سوختن كامل مولفه هاي مايع  تنظيم كنيد.
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 اپك

 نكته راه حل علت مشكل
وقوع منافذ در  حباب

 قالب فلزي
اگر منافذ بزرگ هستند، قالب 

را دوباره بسازيد. اگر منافذ 
كوچك هستند، سطح را 

 سمباده بزنيد.

اگر قالب فلزي داراي كنافذي است كه در 
آن پرسلن اپك نمي تواند به كار رود،منافذ 

تبديل به سوراخ هاي كوچك روي اليه 
اپك خواهند شد.هواي داخل سوراخ ها 
گرم و منبسط مي شود كه باعث ايجاد 

 حباب هاي هوا مي شود.
خمير با آب 
تركيب شده 

 است

زمان تنظيم چسبناكي خمير ، 
 VINTAGE MPبا مايع اپك 

رقيق كنيد. در مورد به 
كارگيري پرسلن اپك با يك 

برس آب اضافي را كامال پاك 
 كنيد 

 شامل مولفه VINTAGE MPمايع اپك 
هاي ارگانيك است و زمان و دماي خشك 

 شدن آن نسبت به آب متفاوت است.

زمان خشك 
كردن بسيار 

 كوتاه است

 دقيقه زمان خشك 5حداقل 
 كردن بايد تنظيم شود

 داراي مولفه VINTAGE MPمايع اپك 
 هاي ارگانيك است

دماي خشك 
كردن 

 بسيارباالست

زمان خشك كردن خالصه 
شده در اين راهنما را به كار 

بريد.زماني كه از كوره با 
ترموكوپل موجود در گوشه ميز 
خشك كردن استفاده مي شود 

،دماي خشك كردن بايد 
 كمتر از دماي C°100تقريبا 

خشك كردن توصيف شده در 
 اين راهنما باشد

دماي گرمادهي بسته به كوره استفاده شده 
متفاوت است.شرايط گرمادهي كوره را قبل 
از گرمادهي واقعي چك كنيد. اپك به كار 
رفته روي سطح را بعد از گرمادهي چك 

كنيد. در موردي كه درآن قطعات محدب 
مشاهده مي دهد، آنها را اصالح كنيد تا از 

ايجاد حباب ايجاد شده توسط گرمادهي 
 اضافي و گرمادهي لعاب جلوگيري شود.

استفاده مجدد  
از خمير 

 خشك شده

اگر خمير روي پد تركيب خشك شود، هوا  از خمير جديد استفاده كنيد.
وارد خمير مي شود و باعث ايجاد حباب در 

 زمان گرمادهي مي شود.
خال نامناسب 

 كوره
تنظيمات برنامه گرمادهي را 
چك كنيد. خال كوره را چك 

 كنيد.

اگر گرمادهي با خال نامناسب باشد، حباب 
هاي هوا در سطح مياني بين قالب فلزي و 

پرسلن اپك باقي مي ماند. سپس حباب 
هاي هوا در زمان گرمادهي پودر پرسلن 

 . عيب يابي7
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 بزرگ مي شود.
 

اليه اپك 
بلند شده 

 است

پرسلن بعد از 
آماده سازي 

قالب فلزي، به 
سرعت ايجاد 

 نشده است

پرسلن اپك را باالفاصله بعد از 
آماده سازي سطح فلزي به كار 

 برده و حرارت دهيد.

پرسلن را باالفاصله بعد از آماده سازي فلز 
بسازيد تا از ضعيف شدن نيروي پيوندي 

 جلوگيري شود.

تنظيمات 
نامناسب 

برنامه هاي 
 گرمادهي

 

زمان و دماي خشك كردن را 
 چك كنيد.

اگر دماي خشك كردن بسيار باال و زمان 
خشك كردن بسيار طوالني باشد ،  تركيب 

تمايل به شروع با ناحيه انسيزال دارد كه 
 موجب انقباض مي شود.

ترك روي 
 سطح

اليه اپك 
يكنواخت 
نيست يا 

بسيار ضخيم 
 است

اگر ضخامت اليه اپك يكنواخت نيست ،  ساخت يكنواختي داشته باشيد.
 شكستگي روي سطح اپك رخ مي دهد.

زمان خشك 
كردن بسيار 

 كوتاه است

زمان خشك كردن را طوالني 
 كنيد

رنگ 
ناصاف بعد 

از 
 گرمادهي

خمير با آب 
تركيب شده 

 است

زمان تنظيم چسبناكي خمير ، 
 VINTAGE MPبا مايع اپك 

رقيق كنيد. در مورد به 
كارگيري پرسلن اپك با يك 

برس آب اضافي را كامال پاك 
 كنيد

 

درخشش 
روي سطح 

بعد از 
 گرمادهي

دماي خشك 
كردن 

 بسيارباالست

دماي خشك كردن را كمتر 
 كنيد.

 

رنگ 
رفتگي 

 زرد

متاثر از مولفه 
 هاي آلياژ

اگر آلياژ حاوي نقره است ، يكي از آنها با  تركيب فلز را چك كنيد.
 % نقره يا كمتر است را انتخاب كنيد.30

اليه اپك  رنگ تيره
بسيار نازك 

 است

  اليه اپك را ضخيم تر كنيد.
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 پودر، انامل و ترنس لوسنت

 نكته راه حل علت مشكل
وقوع ترك 

هاي ريز 
سطحي بعد از 

 گرمادهي

زمان خشك كردن 
 بسيار طوالني است

زمان خشك كردن را 
 كوتاه تر كنيد.

مواد خميري ضخيم ممكن است در 
زمان خشك شدن باعث بزرگ شدن 

ترك هاي كوچك شوند. اين ترك 
هاي كوچك بعد از گرمادهي باقي 
مي مانند كه باعث ترك هاي ريز 

 سطحي مي شود.
ترك خوردگي 

بعد از 
 گرمادهي

زمان خشك كردن 
 بسيار كوتاه است

زمان خشك كردن را 
 طوالني تر كنيد.

پرسلن در كوره به سرعت داغ مي 
شود . اگر مايع اضافي به علت خشك 

كردن ناكافي باقي بماند، مايع مي 
تواند به جوش بيايد كه باعث انجار 

 پرسلن از داخل مي شود
اليه گرماديده 

اوليه، بلند 
 شده است

روش تثبيت را چك 
 كنيد

فركانس تثبيت را 
 كاهش دهيد.

اگر تثبيت خيلي زياد باشد ، پرسلن 
بسيار متراكم مي شود كه باعث جدا 

 شدن از قالب فلزي مي شود.
ساخت توازن خوبي  

 ندارد 
 
 

تراكم سرويكال را 
بيشتر كنيد و تراكم 
ناحيه انسيزال را كم 

 كنيد.

اگر تفاوت زيادي در ضخامت پرسلن 
بين بخش لبي و بخش زباني وجود 
دارد ، پرسلن ممكن است در ناحيه 
اي كه روي آن پرسلن ضخيم تري 

 به كار رفته، منقبض شود.
قطع پيوند 

بعد از 
گرمادهي 

 اضافي

درخشش بيش از حد 
 روي سطح پرسلن پايه

سطح پرسلن پايه را 
سمباده بزنيد تا 

 درخشش از بين برود.

 

حباب شكل 
 گرفته است

اليه اپك داراي حباب 
 است

قبل از به كار بردن 
پودر پرسلن ، اليه اپك 
را چك كنيد و درز را 

 درست كنيد.

اگر اليه اپك داراي حباب است، در 
زمان گرمادهي بزرگ مي شوند كه 

منجر به ايجاد حباب در پودر پرسلن 
 مي شود

دماي گرمادهي بسيار  
 باالست

دماي گرمادهي را كمتر 
 كنيد . 
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آلوده كننده ها را از  پرسلن آلوده شده است 
بين ببريد. زمان خشك 

كردن را كمي بيشتر 
 كنيد.

 

رنگ رفتگي 
 زرد

تركيب فلز را چك  متاثر از مولفه هاي آلياژ
 كنيد.

اگر آلياژ حاوي نقره است ، يكي از 
% نقره يا كمتر است را 30آنها با 

 انتخاب كنيد.
 
 
 

درخشش 
ناكافي بعد از 

 لعاب كاري

دماي گرمادهي بسيار 
 پايين است

دماي گرمادهي را چك 
 كنيد.

بعد از جال دهي سطح پروتز، با بخار 
يا به صورت آلتراسونيك به طور 

 كامل تميز كنيد. 
 
 
 
 
 

 پرسلن رنگ 
ماتي را نشان 

 مي دهد

در زمان ساخت، اليه 
هاي پرسلن با يكديگر 

 تركيب شده اند

از لرزش يا تثبيت بيش 
از حد در طول ساخت 

جلوگيري كنيد. پرسلن 
انامل و پودر پرسلن را 
جداگانه حرارت دهيد( 

اليه هاي ترنس 
 لوسنت)

 

درجه خال كوره پايين  
 يا نامناسب است

 خال كوره را چك كنيد

فرآيند خشك كردن  
 نامناسب

فرآيند خشك كردن را 
 چك كنيد.

ناتواني در 
بدست آوردن 

 رنگ دلخواه

اليه اپك بسيار نازك 
 است

اليه اپك را ضخيم تر 
 كنيد.

 

 


