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NexxZr® Glaze Spray

Effective glazing.
Efficient processing.
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Το NexxZr® Glaze Spray είναι ένα γυαλι-
στικό σπρέι από εξαιρετικά υψηλής αντο-
χής υαλοκεραμικό πυριτικού λιθίου για 
την ολοκλήρωση μονολιθικών αποκατα-
στάσεων από οξείδιο ζιρκονίου. 

Το βέλτιστο μέγεθος των σωματιδίων υά-
λου, καθώς και το ειδικά ρυθμισμένο για 
λεπτά σωματίδια ακροφύσιο ψεκασμού 
επιτρέπει μία ελαφρά, ομοιόμορφη και 
πολύ λεπτή εφαρμογή του υλικού. Ακόμα 
και ένα λεπτό στρώμα παρέχει ισχυρό δε-
σμό συγκόλλησης με το οξείδιο ζιρκονίου 
και έχει ως αποτέλεσμα μία λεία, ομοιογε-
νή επιφάνεια – διατηρώντας ακόμα και τις 
πιο δύσκολες λεπτομέρειες της επιφάνει-
ας. Τα φιλικά προς τους ανταγωνιστές χα-
ρακτηριστικά φθοράς του υαλοκεραμικό 
πυριτικού λιθίου παρέχουν μακράς διάρ-
κειας προστασία για τις περιοχές υψηλής 
καταπόνησης (π.χ. τα σημεία επαφής).

Τύπος
Υαλοκεραμικό 

διπυριτικού λιθίου

Αντοχή σε κάμψη
> 140 MPa

Φωτοδιαπερατότητα
> 90 %, διαφανές

Αντοχή δεσμού
> 35 MPa

Αποτριβή  
μη-μετρήσιμη

Effective glazing.  
Efficient processing.

 NexxZr® Glaze Spray

Τεχνικά δεδομένα



Υψηλής αντοχής υαλοκεραμικό πυριτικού λιθίου 
Ισχυρός δεσμός συγκόλλησης με το ZrO² και λείες,  
ομοιογενείς επιφάνειες

Εφαρμογή εξαιρετικά λεπτού στρώματος υλικού 
περίπου 10 µm και ισχυρός δεσμός συγκόλλησης 
(συμβατικές πάστες υάλωσης περίπου 40 – 50 µm)

Λείες, ομοιογενείς επιφάνειες χωρίς  
απώλεια της δομής της επιφάνειας
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Βέλτιστο μέγεθος σωματιδίων υάλου και ειδικά ρυθμισμένο  
για λεπτά σωματίδια ακροφύσιο ψεκασμού 
Εφαρμογή ελαφρού, ομοιόμορφου και πολύ λεπτού στρώματος  
υλικού σε δευτερόλεπτα 

Φιλική προς τους ανταγωνιστές αντοχή στη φθορά 
Μεγάλης διάρκειας προστασία για περιοχές υψηλής καταπόνησης,  
π.χ. τα σημεία επαφής 

Εφαρμογή ελαφρού, ομοιόμορφου και  
πολύ λεπτού στρώματος υλικού σε δευτερόλεπτα 

Λείες, ομοιογενείς επιφάνειες 

Ψεκασμός εξαιρετικά 
λεπτών σωματιδίων 

Μεγάλη αντοχή στην αποτριβή 
για προστασία που διαρκεί 
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Κυριότερα σημεία
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Sales & Technical Support EMEA
EC Representative AB Ardent
Generatorgatan 8, 195 60 Arlandastad, Sweden
T: +46 8 594 412 57, E: info@sagemax.com
sagemax.com

NexxZr +  Multi 
Ένα οξείδιο του ζιρκονίου  
πολλαπλών στρωμάτων με  

φυσική αισθητική

NexxZr +
Ένα οξείδιο ζιρκονίου με υψηλή 

φωτοδιαπερατότητα για 
αισθητικές πρόσθιες και οπίσθιες 

αποκαταστάσεις

NexxZr  T  
Ένα οξείδιο του ζιρκονίου με  

μέτρια φωτοδιαπερατότητα και 
υψηλή αντοχή στην κάμψη για 

ποικίλες ενδείξεις και εναλλακτικές 
δυνατότητες επεξεργασίας

NexxZr T Multi
Ένα οξείδιο του ζιρκονίου  
πολλαπλών στρωμάτων με  

πολυλειτουργική αισθητική και  
ευρύ φάσμα ενδείξεων

Χρόνοι & Κατανάλωση

Μορφές παράδοσης

Φιάλη ψεκασμού
75 ml

* Εσωτερικές δοκιμές

Άλλα κορυφαία προϊόντα

Χρόνος ψεκασμού  
ανά στεφάνη*

περίπου  
10 – 15 δευτερόλεπτα

Στεφάνες ανά  
φιάλη ψεκασμού*

περίπου  
50 – 60 κομμάτια


