
 

1 cementeeroplossing: G-CEM ONETM vereenvoudigt - Ontvang er nu 

een gratis LM Arte Eccesso instrument bij! * 

G-CEM ONE is een echt universeel, niet-techniekgevoelig hechtcement met een hoge hechtsterkte en een 

uitstekend zelfuithardend vermogen. Het vereenvoudigt al uw cementatie-procedures en biedt meer 

voorspelbare resultaten en vertrouwen en kan worden gebruikt voor alle uitdagende klinische situaties. 

*actie geldig tot 31 maart 

 

G-CEM ONE kan worden gebruikt voor een breed scala aan indicaties, waaronder uitdagende klinische 

situaties, dankzij de GC Touch Cure. 

 

Bekijk de product website hier 

 

One GC Touch Cure 

De chemische initiator in de G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer versnelt de chemische uitharding van 

het cement vanaf het tandoppervlak om een stabiele hechting te garanderen. 

 

Betrouwbaar 

Optimale hechtsterkte voor retentieve en niet-retentieve1 preparaties dankzij de unieke GC Touch Cure-

mogelijkheid van de optionele G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer. 

 

Techniekongevoelig 

Uitzonderlijke chemische uitharding voor zekerheid, tack cure optie voor eenvoudig verwijderen en 

schoonmaken van overmaat, Vocht- en speekseltolerantie1, Geoptimaliseerde vloei van de pasta, 

Nagenoeg geen postoperatieve gevoeligheid3 

 

Optionele G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 

Voor alle abutments en caviteiten 

• MDP: hechting aan tandstructuur, zirkonium en niet-edelmetaal 

• 4-MET: hechting aan tandstructuur 

• MDTP: hechting aan edelmetaal 

https://europe.gc.dental/nl-BE/products/gcemone


• Accelerator ⇒ Sterke hechting aan abutments en caviteiten met GC Touch Cure. 

Geen lichtuitharding, gewoon drogen: Wacht 10 sec - Sterke luchtdruk 5 sec 

 

Universeel 

Uitstekende hechtsterkte aan tanden en aan alle oppervlakken en substraten: glazuur, dentine, zirkonium, 

metaal, glaskeramiek2, hybride keramiek2. 

 

Esthetisch 

Onzichtbare, slijtvaste rand  voor esthetische resultaten. 

 

Eenvoudig 

Minder voorraad voor reproduceerbaarheid en een snelle, geoptimaliseerde workflow. 

 

 

Op ONE kunt u vertrouwen! 

Cement voor superieure hechtsterkte aan alle substraten 

 

 

 

 

Primer voor klinische uitdagingen 



 

 

Onmiddellijke hechtsterkte om vroegtijdig debonding te voorkomen bij niet-retentieve casussen en 

CAD/CAM-gefreesde kronen, voor het comfort van uw patiënten. 

De Adhesive Enhancing Primer zorgt voor een hoge hechtsterkte, zelfs in aanwezigheid van 

speekselverontreiniging. 

 

Onzichtbare rand voor een esthetisch resultaat 

 

Download de product leaflet hier 

 
1 Met G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 
2 Met G-Multi PRIMER 
3 Resultaten veldonderzoek, enkel met G-CEM ONE 

 

Wil u graag kennismaken met dit nieuwe hechtcement van GC? Bij aankoop van een G-CEM ONE Systemkit, 

krijgt u momenteel een gratis LM Arte Eccesso gratis erbij. * 

Mail ons via info.benelux@gc.dental  en vermeld deze kortingscode: G-CEMONE-DI. 

*De actie is geldig tot en met 31 maart 2021, neem contact op via info.benelux@gc.dental voor de 

voorwaarden. 

 

https://europe.gc.dental/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/gcemone/leaflet/LFL_gcemone_nl.pdf
mailto:info.benelux@gc.dental
mailto:info.benelux@gc.dental


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


