
 

CONALOR
®

 
Univerzální podkladové a probarvovací barvy 

 
Výrobce:  

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com 

 

Složení: 

Prášek:  polymetylmetakrylát, pigmenty 

Tekutina: trietylenglykoldimetakrylát 

 

Charakteristika: 

Univerzální dokonale kryjící podkladové a probarvovací dvousložkové barvy ve formě prášku a tekutiny. 

Prášky se dodávají ve  VITA odstínech A, B, C (D) a čtyřech doplňkových odstínech (bílý, hnědý, růžový, šedý) 

a jsou vzájemně mísitelné.  

 

Použití: 

 Podbarvování pryskyřičných fazet na kovových konstrukcích fixních zubních náhrad. 

 Podbarvování bazální pryskyřice např. na sedlech skeletových snímatelných náhrad. 

 Tónování a dobarvování korunkových pryskyřic, imitování kosmetických defektů sklovinné části zubu. 

 

Zneškodnění odpadu: 

Zbytky nespotřebovaného materiálu i obalový materiál se mohou zneškodňovat spolu s běžným odpadem 

vznikajícím na pracovišti.  

 

Skladování: 

V suchu a temnu, při teplotě od 5 °C do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu. 

 

Doba použitelnosti: 

2 roky 

 

Balení: 

prášek pro VITA odstíny A, B, C (D) 3 x 6 g, prášek v doplňkových odstínech (bílý, hnědý, růžový, šedý) 

4 x 3 g, tekutina 16 g  

doplňkové balení VITA: 15 g prášek – v jednotlivých odstínech 

doplňkové balení VITA: 25 g tekutina 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

 

 Tekutinu smíchejte s práškem do konzistence jemné řídké pasty a nanášejte štětečkem na očištěnou 

a suchou konstrukci budoucí náhrady tam, kde bude kryta pryskyřicí. Modifikace základních VITA odstínů 

lze dosáhnout mísením různých odstínů prášku. 

 Vytvrzení (vypálení) krycí barvy lze provádět v horkovzdušném sterilizátoru (250 °C, 2 minuty) 

nebo v proudu horkého vzduchu nad plamenem kahanu. Vrstva barvy se nesmí spálit, jinak zkřídovatí 

a nedrží na kovovém podkladě. Správně vytvrzená vrstva barvy je tvrdá, barevně nezměněná, drží pevně 

na kovu a dokonale jej kryje. 

 Všechny barevné odstíny lze použít k dobarvování pryskyřičných prací. Krčky lze dobarvit štětečkem, 

prasklinky vsypáním prášku do slabě naříznuté labiální plochy zubu, kalcifikační skvrny lze napodobit 

aplikací šupinky uschlé barvy. Ve všech těchto případech se doporučuje dokončit korunku nebo fazetu 

přelisováním labiální plochy vrstvou přípravku SUPERPONT® (SpofaDental a.s.) a teprve potom 

polymerovat. 

 

 
Datum poslední revize: 16. 9. 2004 

 

http://www.spofadental.com/

