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Easy Glaze

  alTo brIlho Em aPEnas doIs Passos  

Easy Glaze é um verniz protector fotopolimerizável, nanopar-

ticulado, para a selagem de superfícies. Além da sua fácil 

aplicação, é um verniz versátil, que pode ser utilizado sobre 

diferentes materiais. 

A aplicação em restaurações de ionómero de vidro ou compó-

sito e em coroas e próteses provisórias de resina composta não 

poderia ser mais fácil e rápida: basta aplicar uma fina cama-

da de Easy Glaze para obter uma superfície de alto brilho, 

extremamente lisa, e fotopolimerizá-la em seguida com luz 

halógena ou LED. Não é necessário condicionar previamente o 

material restaurador.

As nanopartículas de carga contidas em Easy Glaze reduzem 

nitidamente o desgaste das restaurações de cimento de ionó-

mero de vidro ou compósito, assim como das coroas e próteses 

provisórias.

a fácil aplicação de Easy Glaze

1 42 3

antes: Mesmo após o polimento de alto brilho, as restaurações de resina 
composta podem continuar opacas.

[1] Easy Glaze: tratamento de alto brilho para as restaurações 

de resina composta

Easy Glaze é um tratamento simples e de alto brilho para as 

restaurações de resina composta. Graças ao seu grau de visco-

sidade ideal, Easy Glaze penetra em fissuras e irregularidades 

mínimas, nivelando-as, selando-as e proporcionando uma 

superfície lisa e de brilho intenso sem alterar a oclusão.

A interface adesiva entre o compósito e o tecido dentário ad-

quire com Easy Glaze uma proteção de longo prazo. 

depois: Basta uma fina camada de Easy Glaze para obter um alto brilho 
na restauração de resina composta. Após a aplicação de Easy Glaze, a 
restauração não só adquire um brilho intenso, como também fica protegi-
da contra as alterações de cor e a abrasão.
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  um VErnIz Para 3 camPos dE aPlIcação

[3] Easy Glaze – alto brilho para próteses provisórias

A aplicação de Easy Glaze em coroas e próteses provisórias tor-

na dispensável o polimento de alto brilho. Com Easy Glaze, o 

tempo empregado para conferir ao provisório um brilho seme-

lhante ao natural é mínimo. Além disso, o provisório adquire 

uma proteção extra contra as alterações de cor. A acumulação 

de placa sobre o provisório também reduz em virtude da super-

fície extremamente lisa.

antes: Superfície rugosa de um provisório anterior depois: O provisório com brilho semelhante ao natural, obtido sem o 
polimento de alto brilho

[2] Easy Glaze - estética e funcionalidade para as restaurações 

de ionómero de vidro

Quando aplicado sobre uma restauração de ionómero de vidro, 

Easy Glaze protege-a contra a humidade durante as primeiras 

48 horas, ou seja, durante a fase inicial de sensibilidade à 

água. 

A restauração torna-se nitidamente mais lisa e alcança um 

grau mais alto de dureza final, o que contribui sobremanei-

ra para reduzir a abrasão e as alterações de cor do material 

restaurador. Outra vantagem de Easy Glaze é proporcionar o 

isolamento imediato das reconstruções de ionómero de vidro 

antes das moldagens com alginato, por exemplo.

 

depois: Com Easy Glaze, a superfície deixa de apresentar a aspereza e a 
opacidade características dos materiais à base de ionómero de vidro. A 
restauração tratada com Easy Glaze é, além de mais estética, mais lisa e 
cómoda para o paciente.

antes: Restauração de ionómero de vidro com características de superfí-
cie típicas para o material. A superfície mostra-se rugosa e sem brilho. 
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Presentation

REF 1016 frasco 5 ml, acessórios

Indicações

Selagem da superfície de coroas e próteses provisórias, de 
materiais restauradores à base de ionómero de vidro e de 
restaurações definitivas de resina composta 

Selagem e proteção da interface adesiva entre a restauração 
e a estrutura dentária

Proteção imediata das restaurações de cimento de ionómero 
de vidro contra a humidade e a desidratação 

Selagem das bases cavitárias / reconstruções de ionómero de 
vidro antes da moldagem com alginato
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Vantagens 

• Adesão ao esmalte, dentina, compósitos e materiais à base  
 de ionómero de vidro

• Dispensa o condicionamento dos materiais restauradores

• Brilho natural, obtido rapidamente

• Dispensa o polimento de alto brilho, poupando tempo

• Fácil de aplicar 

• Acessórios especiais contidos no kit 

• Múltiplas aplicações na prática clínica diária 
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