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Otimiza. Simplesmente. Tudo.
Caracterizar, pigmentar e glazear - independentemente do 
coeficiente de expansão térmica (CET)

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation
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VITA AKZENT® Plus Otimiza. Simplesmente. Tudo.

Mais espaço de manobra no consultório e laboratório

Pretende caracterizar, pigmentar e glazear de forma
fácil e eficiente? Nesse caso, VITA AKZENT Plus é a sua escolha.

O sistema de cores caracterizadoras, pigmentadoras e glazeadoras oferece-lhe o 
maior espaço de manobra possível no consultório e no laboratório. 

É adequado a todos os materiais cerâmicos dentários 
e para qualquer CET.

Cores novas, novas formas de aplicação, novas indicações – 
VITA AKZENT Plus permite sempre uma escolha livre.

Em pó, pasta ou spray, você decide qual a forma de 
VITA AKZENT Plus que prefere e qual a mais eficiente 
para a sua aplicação.



VITA AKZENT® Plus  SPRAY

KIT AKZENT Plus SPRAY
Gama

Produto Cor Conteúdo

BODY SPRAY BS01 – BS05 5 x 75 ml
GLAZE SPRAY 1 x 75 ml
GLAZE LT SPRAY 1 x 75ml
Acessórios

Especialmente adequado a utilizadores em laboratórios e consultórios que 
pretendem, por exemplo, adaptar a tonalidade de restaurações monolíticas. 
As cores do do glaze e pigmentos em spray estão prontas a utilizar e 
são fáceis de aplicar.

Vantagens:
• aplicação uniforme para um tratamento de superfície 

fácil e uniforme
• pulverização precisa sem perdas, graças a uma cabeça pulverizadora

especial, nova

Uniforme através de pressão do botão



VITA AKZENT® Plus  POWDER alia flexibilidade e individualidade com eficácia

KIT AKZENT Plus POWDER 
Gama

Produto Cor Conteúdo

EFFECT STAINS ES01 – ES14 14 x 3 g

BODY STAINS BS01 – BS05 5 x 3 g
GLAZE 1 x 5 g
GLAZE LT 1 x 5 g
FINISHING AGENT 1 x 5 g
POWDER FLUID 1 x 20 ml
Acessórios

As massas VITA AKZENT Plus POWDER são especialmente adequadas 
a técnicos protésicos que pretendam caracterizar cerâmicas de facetas clássicas e 
a cerâmica de feldspato microestrutural VITA PM 9.

Vantagens:
• flexibilidade ilimitada e eficácia
• miscíveis entre si à sua escolha, para a obtenção de mais efeitos de cor 

individuais



VITA AKZENT® Plus  PASTE

KIT AKZENT Plus PASTE 
Gama

Produto Cor Conteúdo

EFFECT STAINS PASTE ES01 – ES14 14 x 4 g

BODY STAINS PASTE BS01 – BS05 5 x 4 g
GLAZE PASTE 1 x 4 g
GLAZE LT PASTE 1 x 4 g
FINISHING AGENT PASTE 1 x 4 g
PASTE FLUID 1 x 15 ml
Acessórios

Os corantes VITA AKZENT Plus PASTE são excelentes para a caracterização rápida 
e fácil de restaurações, por exemplo, de VITABLOCS.

Vantagens:
• Pasta pronta a utilizar com consistência constante e pigmentação homogénea 

para aplicação rápida
• miscíveis entre si para a obtenção de efeitos de cor individuais
• diluíveis e/ou novamente miscíveis

Personalização rápida

O VITA AKZENT Plus PASTE FLUID assegura uma consistência ótima, 
se as pastas estiverem secas ou ressequidas.
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Cores naturalmente coloridas

Seleção de cores AKZENT Plus 
Gama

Produto Amostra 
de cor

Cor Design. 
abrevia-
da

Forma de administração

BODY STAINS
– corantes translúcidos pigmentadores
– para a alteração do efeito de cor do  
 material base

Amarelo

Castanho amarelado

Laranja

Cinzento esverdeado

Castanho acinzentado

EFFECT STAINS
– corantes marcadores, com excelente  
 cobertura
– para efeitos de superfície naturais
– para a coloração durante a   
 estratificação

Branco

           

Creme

Amarelo limão

Amarelo sol

Laranja

Vermelho ferrugem

Caqui

Rosa

Vermelho escuro

Lilás

Azul

Azul acizentado

Cinzento

Preto

GLAZE
– para superfícies brilhantes,  
 homogéneas

GLAZE-LT
– massa de glaze de baixa fusão para  
 cerâmicas com uma temperatura de 
 cozedura inferior a 800 °C

FINISHING AGENT
– para superfícies acetinadas
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A vantagem da variedade

Pigmentar
Novo no sistema: pigmentos de glaze (Body Stains).  
Os corantes translúcidos atuam como um fino filtro de cor.
Por este motivo são excelentes para:
• Coloração da superfície
• Alteração do efeito de cor do material base

Caracterizar
Grão especialmente fino: pigmentos marcadores (Effect Stains).  
Estes corantes caracterizam-se em particular por:
• um efeito de cor intenso e
• uma elevada capacidade de cobertura
Por este motivo, são especialmente recomendados para a criação de 
efeitos de superfície naturais e coloração interna.

Glazear
Para o acabamento brilhante:
• VITA AKZENT Plus GLAZE – a massa de Glazear  

para uma superfície brilhante, homogénea e glazeada 
• VITA AKZENT Plus GLAZE LT – a massa de glaze de baixa fusão para 

cerâmicas com uma temperatura de cozedura inferior a 800  °C 
• VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – a massa de glaze  

para superfícies de facetas acetinadas 

A vantagem do conforto de processamento
Todos os pigmentos são fluorescentes, possuem um grão extraordinaria-
mente fino e cor estável. A consistência tixotrópica dos pós e das pastas 
facilita ainda a aplicação precisa da respetiva massa.

Blocos cerâmicos de feldspato 
microestrutural

Cerâmicas sob pressão

Facetas totalmente cerâmicas Facetas metalocerâmicasRestauração monolítica totalmente anatómica

Blocos cerâmicos de feldspato 
microestrutural

Cerâmicas sob 
pressão

Facetas totalmente cerâmicas
Restauração monolítica totalmente anatómica Facetas metalocerâmicas

7,2       9,4           10,5               12,3                13,8   17,3CET CET

Cerâmica de vidro de 
silicato de lítio reforçada a 
dióxido de zircónio, como 
por ex. VITA SUPRINITY



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG 
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

 facebook.com/vita.zahnfabrik

Com o exclusivo sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER todas 
as cores dos dentes naturais são determinadas de forma  
sistemática e reproduzidas perfeitamente.
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Nota importante: Nossos produtos devem ser utilizados de acordo com o manual de 
instruções. Não nos responsabilizamos por danos causados em virtude de manuseio ou 
uso incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar a 
adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceite qualquer  
responsabilização se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos 
de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso 
produto. Ademais, nossa responsabilidade pela precisão destas informações independe 
de base legal e, até onde permitido, é limitada ao valor de nota fiscal dos produtos 
fornecidos, excluindo-se o imposto sobre o faturamento. Particularmente, e até onde 
legalmente permitido, não assumimos qualquer responsabilidade por perda de lucro, 
danos indiretos, danos imprevistos ou reclamações de terceiros contra o comprador. 
Reclamações fundadas em responsabilidade por culpa (culpa por elaboração do contrato, 
inadimplência contratual, atos ilícitos, etc.) podem ser feitas somente em casos de dolo 
ou negligência grave. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto. 
Data de publicação deste manual de instruções: 10.14

Todas as edições anteriores perdem a validade com a publicação deste manual de instru-
ções. A respectiva versão atualizada e em vigor encontra-se em www.vita-zahnfabrik.com

A VITA Zahnfabrik é certificada de acordo com o Guideline for Medical Devices e os 
seguintes produtos levam o selo :
VITA AKZENT® Plus


