
O guia dental para as técnicas de revestimento e coloração
com Cercon ceram love e Cercon ceram Kiss

Cercon ht
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Aplicação multi-indicativa e estética 
natural efectuadas com sistema 

Conceito de revestimento Cercon ht pré-colorido

Conceito de revestimento para a técnica com líquida

Cercon ht Dentine

love e Kiss 

Incisales e massas individuais
Cercon ceram love e
Cercon ceram Kiss

Por ex.
Conceito multicolor
Cercon ceram love
de Carsten Fischer
(Sirius News 01/2012)
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Cercon ht mediumCercon ht light

Cercon ht white
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Conceito de coloração Cercon ht pré-colorido

Conceito de coloração para a técnica com líquida

Tintas Cercon ht

Body-base e 

Body-match

Por ex.
Conceito multicolor
totalmente anatómico
de Carsten Fischer
(Sirius News 02/2011)

TA

TA

Cercon ht mediumCercon ht light

Cercon ht white



Cercon ceram love sobre Cercon ht
Estratificação básica: Ponte posterior
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Estrutura Cercon ht medium 

1

A alta fidelidade de cores e estética já estão fortemente pre-

sentes na estratificacação basica com a love. Para a cor Vita A2 

seleccionou-se, de acordo com a atribuição de cores, a Cercon 

ht medium e a Cercon ht-Dentin A2.

A estrutura Cercon ht deve representar uma forma anatómica 

reduzida e demonstrar as respectivas espessuras mínimas de 

parede e as secções transversais do conector necessárias.

As partes reduzidas anatomicamente na estrutura são construídas 
com Cercon ceram love ht-Dentin 2 (veja o passo de trabalho 2)

Indicações importantes:

 › Tanto no revestimento parcial 

como no revestimento total de 

uma restauração, a selecção 

de estruturas é efectuada em 

função da técnica de estrati-

ficcação.

 › Em geral, a pintura deveria ser 

realizada antes de se aplicar a 

camada.
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Estratificacação dentina da zona bucal Depois da primeira queima cerâmicaComplementado com o love incisivo E2 

2 43

Segunda queima cerâmicaCorrecção com Cercon ceram love 
ht-Dentin A2 e incisivo E2

Individualização com tintas Cercon 

65 7

revestimento total

revestimento parcial vestibular

revestimento parcial oclusal

Os trabalhos técnicos odontológicos apresentados neste folheto foram elaborados pelo Sr. Yamen Chaban, Assessor Técnico, DeguDent



Cercon ceram love sobre Cercon ht
Estratificação de alta qualidade: dente anterior
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 Estruturas Cercon ht medium 

1

Disposição da forma básica com 
Cercon ceram love ht-Dentin A2  

Transpa Clear TC para a caracterização 
dos Mamelons e White Surface para 
zonas esbranquiçadas

Corte redutor da camada de dentina

3 54

Dentina 1 cervical intensiva, cobertura  
leve da estrutura com Grey-Inside

Com love poderá implementar suas mais altas 

exigências estéticas. Com ela controlará a clari-

dade, croma, translucidez e reflexão da luz. Para 

a cor Vita A2 seleccionouse, de acordo com a 

atribuição de cores, a Cercon ht medium e a Cer-

con ht-Dentin A2.

As estruturas Cercon ht deveriam representar 

uma forma anatómica reduzida e demonstrar as 

respectivas espessuras mínimas de parede.

2
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Forma, estrutura e textura da  
superfície controladas e finalizadas 
com ajuda de pó de prata

Estratificação complementada  
com incisivo opal OE 1 e Transpa  
vermelho TR

Individualização com tintas Cercon 
após a queima de brilho 

109 11

Primeira queima cerâmicaCompletação da área incisiva com  
o love incisivo E2 

Barra mesial com Sky, barra distal 
com Ocean-Standby 1:1, cervical 
com mistura Sunset-Standby 1:2

Dentina 1 cervical intensiva, cobertura  
leve da estrutura com Grey-Inside

6 87



Cercon ceram Kiss sobre Cercon ht
Estratificação de base: ponte posterior 
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Graças ao seu ajuste mais translúcido das massas, Kiss oferece um 

grande espaço para sua criatividade. Para a Estratificação de base 

da cor Vita A3 seleccionou-se, de acordo com a atribuição de cores, 

a Cercon ht medium e a Cercon ht-Dentin Kiss A3.

É necessário observar as espessuras mínimas de parede e as 
secções transversais de ligantes assim como a forma anatómica 
reduzida da estrutura.

Vista oclusal das zonas de revestimento realizadas com Kiss  
ht-Dentin A3 e Kiss incisivo S3 (veja o passo de trabalho 3).

 Estrutura Cercon ht medium 

1

Indicações importantes:

 › Tanto no revestimento parcial 

como no revestimento total de 

uma restauração, a selecção de 

estruturas é efectuada em 

função da técnica de estratific-

cação.

 ›  Em geral, a pintura deveria ser 

realizada antes de se aplicar a 

cerâmica.
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revestimento parcial oclusal

revestimento total

revestimento parcial vestibular

Estratificação de dentina com  
Cercon ceram Kiss ht-Dentin A3

Depois da primeira queima cerâmicaConstruída nas áreas incisivas com 
o Kiss incisivo S3

2 43

Segunda queima cerâmicaCorrecção com Cercon ceram Kiss 
ht-Dentin A3 e incisivo S3

Individualização com tintas Cercon, 
após a queima de brilho 

65 7



Formação construtiva com Cercon 
ceram Kiss ht-Dentin A3

Fluorescência

Kiss Clear TC para a caracterização 
dos Mamelons

Corte redutor incisal da camada  
dentina

3 54

Kiss cervical e proximal 
Powerchroma PC 5 e 2

Os espaços criativos e estéticos de Kiss foram im-

plementados de modo exemplar nesta restau-

ração. Para a cor Vita A3 seleccionou-se, de 

acordo com a atribuição de cores, a Cercon ht 

medium e a Kiss Cercon ht-Dentin A3.

As estruturas Cercon ht deveriam representar uma 

forma anatómica reduzida e demonstrar as res-

pectivas espessuras mínimas de parede.

Cercon ceram Kiss sobre Cercon ht
Estratificação de alta qualidade: dente anterior
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2

Estruturas Cercon ht medium 

1



Segunda queima cerâmica - forma, 
estrutura e textura da superfície cont-
roladas e processadas com ajuda de 
pó de prata

Finalizada com incisivo opal 1+2  
na forma

Restauração final e individuali-
zação com tintas Cercon 

109 11

Primeira queima cerâmicaEstrutura da área incisiva com o 
Kiss incisivo S3

Barra mesial e distal aplicada com 
mistura Sky-Standby 1:1, complemen-
tada cervicalmente com Kiss ht-Dentin 

11

76 8



Tintas Cercon ht Body-base e  
Body-match sobre Cercon ht 
Técnica de coloração totalmente anatómica

A nova geração de óxido de zircónio Cercon ht lhe ofe-

rece a possibilidade de fabricar restaurações totalmente 

anatómicas na técnica de coloração.

Com as tintas ht Body-base e Body-match assim como 

com as tintas Cercon já conhecidas, fabricará suas res-

taurações nas respectivas cores Vita com Cercon ht light 

e medium.

12

1

Caracterização com Cercon ht
Body-match 1

Coroa A2 totalmente anatómica 
com Cercon ht Body-base A-B

Restauração final após a
queima de brilho 

32 4

Estrutura totalmente anatómica  Cercon ht light
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Cor V
Estrutura 
Cercon ht ht-Dentin Incisivo

Estrutura 
Cercon ht ht-Dentin Incisivo

A 1 Light A1 1 Light A1 1

A 2 Medium A2 2 Medium A2 2

A 3 Medium A3 2 Medium A3 3

A 3.5 Medium A3,5 2 Medium A3,5 3

A 4 Medium A4 3 Medium A4 5

B 1 Light B1 1 Light B1 1

B 2 Light B2 1 Light B2 1

B 3 Medium B3 2 Medium B3 4

B 4 Medium B4 2 Medium B4 6

C1 Light C1 1 Light C1 1

C 2 Light C2 3 Light C2 5

C 3 Medium C3 3 Medium C3 5

C 4 Medium C4 3 Medium C4 6

D 2 Medium D2 2 Medium D2 2

D 3 Medium D3 2 Medium D3 4

D 4 Medium D4 3 Medium D4 4

O conceito de revestimento com Cercon ceram 
love e Cercon ceram Kiss

14
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Nota: 
O efeito de cor de materiais de estruturas transparentes (altamente 
translúcidas) é influenciado pela cor obtusa. Cimentos com raízes 
mortas, com manchas fortes ou tom de cor altamente obtuso também 
influenciam no resultado da cor desejada.
No caso de secções transversais altamente variáveis (por ex., elo in-
termediário), também poderá haver efeitos de cor diferentes. Isso pode 
ser compensado pela utilização de massas de efeito.

.

Conceito de revestimento e  
coloração Cercon ht  
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Conceito de coloração com tintas Cercon ht  
Body-base e Body-match

Nota: 
Body-base e tintas (por ex. âmbar, taiga, rosa) devem ser misturadas 
com esmalte (com a ponta da espátula), a fim de criar um nível unifor-
me de brilho na restauração. Com isso, uma queima de esmalte adici-
onal não é necessária.
Tanto no revestimento parcial como no revestimento total de uma re-
stauração, a selecção de estruturas é efectuada em função da técnica 
de camadas. Em geral, a pintura deveria ser realizada antes de se ap-
licar a camada
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*  Mistura das tintas indicadas. As quantidades correspondem à mão pequena do recipiente doporcionador. 

**  Se forem fabricados elementos totalmente anatómicos, de revestimento parcial e total em uma só ponte, a cor de Cercon ht 
deverá ser seleccionada de acordo com a tabela Conceito de Revestimento. Isso é válido para love e Kiss nas cores Vita A2 e C2

Cor V Cercon ht
PrImEIrA 
quEImA

SEgunDA  
quEImA

TErCEIrA 
quEImA

quArTA 
quEImA

quInTA 
quEImA

A 1 Light Body-base A/B Body-match 1 – – –

A 2 Light** Body-base A/B Body-match 1 – – –

A 3 Medium Body-base A/B Body-match 1 Body-match 1 – –

A 3.5 Medium Body-base A/B Body-match 1 Body-match 1 – –

A 4 Medium Body-base A/B Body-match 1 Body-match 1 – –

B 2 Light Body-base A/B Body 3 – – –

B 3 Medium Body-base A/B Body 8 – – –

B 4 Medium Body-base A/B Body 7 Body 7 – –

C2 Medium** Body-base C/D Taiga Taiga – –

D2 Light Body-base C/D Body-match 2 Body-base C/D – –

D3 Medium Body-base C/D Body-base C/D Body-match 2 – –

D4 Medium Body-base C/D Body-base C/D Body-match 2 Body-match 2 –

As seguintes cores podem ser produzidas através de misturas

B1 Light Body-base A/B

3x Body-base A/B*  

1x Rosa*  

1x Taiga*

– – –

C1 Light Body-base C/D

2x Body-base C/D*  

1x Cinzento*  

4x Taiga*

– – –

C3 Medium Body-base C/D

2x Body-base C/D*  

1x Cinzento*  

4x Taiga*

 2x Taiga*  

 2x Body 7*

 2x Taiga*  

 2x Body 7*
–

C4 Medium Body-base C/D

2x Body-base C/D*  

1x Cinzento*  

4x Taiga*

2x Body-base C/D*  

 1x Cinzento*  

 4x Taiga*

 2x Taiga*  

 2x Body 7*

 3x Terra*  

 2x Body 7*

TA



Tabelas de queima
Recomendações gerais de queima (técnica de Estratificação)

Cercon ceram love

Cercon ceram Kiss

16

Brand
Pré-aquecer  

°C

Tempo de 
secagem  

minutos

Taxa de 
aquecimento  

°C/min.

Temperatura 
final  
°C

Tempo de 
paragem  

minutos

Vácuo 
hPA

Arrefecimento a 
longo prazo 

minutos

Dentin 1 450 5:00 55 900 1:30 50 –

Dentin 2 450 5:00 55 890 1:30 50 –

Queima de brilho 450 5:00 55 880 1:00 – 6:00

Correcção 450 5:00 55 760 1:00 50 6:00

Final-Shoulder (F-SM) 450 5:00 55 760 1:00 50 6:00

Brand
Pré-aquecer  

°C

Tempo de 
secagem  

minutos

Taxa de 
aquecimento  

°C/min.

Temperatura 
final  
°C

Tempo de 
paragem  

minutos

Vácuo  
hPA

Arrefecimento a 
longo prazo 

minutos

Dentin 1 450 5:00 55 830 1:30 50 –

Dentin 2 450 5:00 55 820 1:30 50 –

Queima de brilho 450 3:00 55 800 1:00 – 6:00

Correcção (Final Kiss) 450 5:00 55 680 1:00 50 6:00

Final-Shoulder (F-SM) 450 5:00 55 680 1:00 50 6:00

A última queima sempre deve ser arre-
fecida lentamente; mesmo em caso de 
correcções de restaurações de prova. A 
temperatura de queima deve ser ajusta-
da ao número de unidades a serem quei-
madas. A partir de cinco até dez uni-
dades, é necessário um aumento de +5 
°C a +10 °C, a partir de dez unidades, é 
necessário um aumento de +10 °C a +20 
°C. Os valores aqui apresentados são 
aproximados e servem apenas como 
ponto de referência.

É possível haver desvios nos resultados 
de queima. Os resultados de queima de-
penderão do desempenho do respectivo 
forno assim como de sua marca e idade. 
Por isso, os valores de referência devem 
ser adaptados para cada queima. Reco-
mendamos uma queima de teste do for-
no utilizado. Todas as informações foram 
cuidadosamente criadas e testadas por 
nós, mas, contudo, não podemos garan-
tir sua exactidão.



Tintas Cercon - ht Body-base e ht Body-match
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Pré-aquecer Fechar Tempo de pré-
aquecimento 

Vácuo  Taxa de 
elevação

Temperatura final Tempo de 
paragem

450° C 2:00 min 1:00 min desligado 55° C /min 800° C 1:20 min

Mais informações podem ser encontradas nas instruções de utilização:

> Cercon ceram Kiss ht-Dentine

> Cercon ceram love ht-Dentine

> Tintas Cercon ht Body-base e ht Body-match

As instruções de utilização podem ser encontradas em www.degudent.de (Downloads)



Conjunto Cercon ht Body-base 

Estas tintas de Cercon ht light e medium desenvolvidas para coroas e pontes to-
talmente anatómicas se caracterizam, principalmente, por dois benefícios especiais: 

1. Obterá sua cor Vita na combinação correspondente com Cercon ht.

2. As tintas fabricadas em um processo especial são muito estáveis devido à 
sua fineza, podem ser facilmente aplicadas à estrutura e ainda não formam 
as chamadas poças.

Os sortimentos

Conjunto Cercon ceram  
love estético

Com o conjunto estético terá um grande espaço 
para exercer sua criatividade e entusiasmo para 
restaurações altamente estéticas. Isto é seguido 
consistentemente pela didáctica de cores love.

Conjunto Cercon ceram love ht-Dentin 

Com as dentinas ht altamente cromáticas, aproveitará a transluci-
dez excelente e as possibilidades estéticas com Cercon ht light e 
medium. E isso com alta fidelidade de cores, mesmo em camadas 
finas. O conjunto estético e o conjunto básico complementam as 
dentinas ht para as suas restaurações magistrais.

Conjunto Cercon ceram  
love Basic
Com o conjunto básico agora pode criar uma va-
riedade de restaurações com revestimento cerâ-
mico. Com a didáctica de cores love obterá uma 
alta segurança de cor e uma aplicação fácil.

18



Tintas Cercon 

Para individualização de restaurações totalmente anatómicas, parcialmente 
e totalmente revestidas. Utilizável tanto para Cercon ceram love e Cercon 
ceram Kiss como para suas respectivas dentinas ht. Desenvolvidas para 
uma aplicação local precisa e estável através de uma tecnologia especial.

Os sortimentos

Conjunto Cercon ceram  
Kiss ht-Dentin

As dentinas Kiss ht proporcionam a alta croma necessária para se 
alcançar com precisão a cor Vita planejada com Cercon ht light e 
medium, mesmo no caso de camadas de espessuras mais finas.

Sortimento completo Cercon ceram Kiss

Em combinação com as dentinas Kiss-ht, o sortimento completo forma 
a sua cerâmica, com a qual poderá superar qualquer tipo de desafio 
cerâmico..

19



DeguDent GmbH
rodenbacher Chaussee 4
D-63457 Hanau-Wolfgang
www.degudent.com
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