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With the unique VITA SYSTEM 3D-MASTER, all natural 
tooth shades can be systematically determined and perfect-
ly reproduced.
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Please note: Our products must be used in accordance with the instructions for use. 
We accept no liability for any damage resulting from incorrect handling or usage. The 
user is furthermore obliged to check the product before use with regard to its suitabi-
lity for the intended area of application. We cannot accept any liability if the product 
is used in conjunction with materials and equipment from other manufacturers that 
are not compatible or not authorized for use with our product. Furthermore, our  
liability for the accuracy of this information is independent of the legal basis and, in 
as far as legally permissible, shall always be limited to the value as invoiced of the 
goods supplied, excluding value-added tax. In particular, as far as legally permissible, 
we do not assume any liability for loss of earnings, indirect damages, ensuing 
damages or for third-party claims against the purchaser. Claims for damages based 
on fault liability (culpa in contrahendo, breach of contract, unlawful acts, etc.) can 
only be made in the case of intent or gross negligence. The VITA Modulbox is not 
necessarily a component of the product. 
Date of issue of this information: 05.14

After the publication of these information for use any previous versions become 
obsolete. The current version can be found at www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik has been certified in accordance to the Medical Device Directive and 
the following products bear the CE mark :
VITA AKZENT® Plus
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VITA AKZENT®Plus  Tối ưu hóa. Đơn giản. Ứng dụng rộng

Sáng tạo cho phòng nha và phòng lab của bạn

Bạn đang tìm kiếm cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả hơn tạo lớp bóng, 
lớp màu và bóng mờ? Vậy, VITA AKZENT Plus là dòng sản phẩm dành cho bạn.

Bộ bao gồm bột bóng, bột màu và bóng màu, đáp ứng hoàn toàn mà không sản 
phẩm nào sánh kịp giành riêng cho lâm sàn và phòng lab của bạn.

Nó phù hợp cho tất cả dòng vật liệu sứ với bất kỳ độ giãn nỡ nhiệt (CTE) nào.

Các sắc màu mới, ứng dụng mới, các chỉ định mới - với VITA AKZENT Plus sự 
lựa chọn của bạn.

Cho dù đó là bột, kem hay dạng xịt, bạn tự quyết định cách sử dụng VITA 
AKZENT Plus để đạt được hiệu quả chi phí tối đa mà vẫn đáp ứng được nhu cầu 
của bạn.
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VITA AKZENT®Plus SPRAY  Đáp ứng tức thì chỉ với 1 cái nhấn nút

AKZENT Plus SPRAY KIT
Product line content

Product Shade Content

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

Đặc biệt phù hợp với người sử dụng trong lâm sàng hoặc phòng lab, ví dụ, 
cho những ca tạo màu tương thích cho phục hình nguyên khối.
Chai xịt bóng và xịt hoàn tất đáp ứng nhanh và dễ sử dụng.

Lợi ích:
• Xử lý bề mặt dễ dàng, đồng nhất

Phun xịt chính xác không có lãng phí bất kỳ vật liệu nào nhờ phân tán 
đều của đầu phun mới chuyên biệt.

• 



VITA AKZENT®Plus POWDER  Kết hợp linh hoạt và riêng biệt với hiệu quả tiết kiệm chi phí

AKZENT Plus POWDER KIT 
Product line content

Product Shade Content

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
Accessories

VITA AKZENT Plus POWDER lý tưởng cho các kỹ thuật viên nha khoa, muốn 
sử dụng chúng để tạo 1 vài điểm nhấn sứ đắp lớp thông thường cũng như sứ 
có cấu trúc hạt minh feldspar VITA PM 9.

Lợi ích:
• Tính linh hoạt cao và hiệu quả chi phí không giới hạn

Có thể được trộn lẫn tự do với nhau để có thêm hiệu ứng màu sắc tuỳ chỉnh• 



VITA AKZENT®Plus PASTE  Đáp ứng nhanh tức thì

AKZENT Plus PASTE KIT
Product line content

Product Shade Content

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
Accessories

VITA AKZENT Plus PASTE hoàn hảo cho các phục hình nhanh và đơn giản 
như VITABLOCS

Lợi ích:
• Dạng kem pha sẵn và sắc màu đồng nhất, sử dụng được ngay

Có thể được trộn lẫn với màu khác để đạt được hiệu ứng màu riêng
Có thể pha loãng hoặc trộn lại

• 
• 

VITA AKZENT Plus PASTE FLUID giữ độ sệt lý tưởng cho dạng kem khi 
bị khô.



VITA AKZENT®Plus  Màu sắc tươi sáng tự nhiên

      

        Spray             Powder               Paste

AKZENT Plus shade selection 
Product line

Product Shade 
samp-
les

Shade Prod. 
ID

Available as

BODY STAINS
–

–

Có độ trong mờ
Để thay đổi màu hiệu ứng của màu 
cơ bản

–

–

–

Tạo độ phủ cao hơn
Tạo hiệu ứng bề mặt tự nhiên
Tạo màu trong quá trình đắp lớp

– Bề măt nhẵn bóng

– Độ nóng chảy thấp cho sứ với nhiệt độ 
nướng dưới 800°C

– Cho bề mặt mịn màng

BS01
BS02
BS03
BS04
BS05

Yellow
Yellow-brown
Orange
Olive grey
Grey-brown

EFFECT STAINS ES01
ES02
ES03
ES04
ES05
ES06
ES07
ES08
ES09
ES10
ES11
ES12
ES13
ES14

White
Cream
Lemon yellow
Sunshine yellow
Orange
Russet
Khaki
Pink
Dark red
Lilac
Blue
Grey-blue
Grey
Black

GLAZE

GLAZE-LT

FINISHING AGENT

 

+



+

+

+
+

+

+

+

++ 

Tăng tính linh hoạt

Stain glazing
Bộ vật kiệu hiện bao gồm: màu cơ bản(Body Stains). Màu có độ 
trong mờ cung cấp hiệu ứng tương tự như bộ lọc màu.
Vì vậy chúng lý tưởng cho:

Mặt nạ
Cực mịn: tạo màu hiệu ứng (Effect Stains). Những màu này chủ yếu 
phân biệt bởi:

Thích hợp ứng dụng các hiệu ứng trên bề mặt tự nhiên và pha màu từ 
bên trong.

• Quét bề mặt
Hiệu chỉnh hiệu ứng màu của lớp sứ cơ bản•

BÓNG
Cho phục hình bóng sáng:
• VITA AKZENT Plus GLAZE - cho bề mặt đồng nhất bóng sáng như kính

VITA AKZENT Plus GLAZE LT - độ nóng chảy thấp cho sứ với nhiệt độ 
nướng dưới 800°C
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT - cho bề mặt sứ mịn màng.

•

•

• hiệu ứng màu sậm và
che màu chính•

Tạo thuận tiện quy trình xử lý
Tất cả các màu đều có độ huỳnh quang, đặc biệt hạt mịn và kết hợp màu 
tuyệt vời. Sự đồng nhất thixotropic với dạng bột và dạng kem giúp đem đến 
ứng dụng chính xác của vật liệu yêu cầu.

Sứ khối / thỏi Sứ ép

Phục hình toàn sứ Phục hình sứ sườn kim loạiPhục hình nguyên khối

Sứ khối / thỏi Sứ ép

Phục hình toàn sứ
Phục hình nguyên khối Phục hình sứ sườn kim loại

7.2 9.4 10.5 12.3              13.8 17.3CTE CTE

Sứ thủy tinh
tăng cường zirconia

VITA SUPRINITY
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With the unique VITA SYSTEM 3D-MASTER, all natural 
tooth shades can be systematically determined and perfect-
ly reproduced.
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Please note: Our products must be used in accordance with the instructions for use. 
We accept no liability for any damage resulting from incorrect handling or usage. The 
user is furthermore obliged to check the product before use with regard to its suitabi-
lity for the intended area of application. We cannot accept any liability if the product 
is used in conjunction with materials and equipment from other manufacturers that 
are not compatible or not authorized for use with our product. Furthermore, our  
liability for the accuracy of this information is independent of the legal basis and, in 
as far as legally permissible, shall always be limited to the value as invoiced of the 
goods supplied, excluding value-added tax. In particular, as far as legally permissible, 
we do not assume any liability for loss of earnings, indirect damages, ensuing 
damages or for third-party claims against the purchaser. Claims for damages based 
on fault liability (culpa in contrahendo, breach of contract, unlawful acts, etc.) can 
only be made in the case of intent or gross negligence. The VITA Modulbox is not 
necessarily a component of the product. 
Date of issue of this information: 05.14

After the publication of these information for use any previous versions become 
obsolete. The current version can be found at www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik has been certified in accordance to the Medical Device Directive and 
the following products bear the CE mark :
VITA AKZENT® Plus
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Tiếp thị & Phân phối chính thức:

contact@nkluck.com
www.nkluck.vn  |  www.vita.com.vn

Showroom - Trung Tâm Chăm sóc Khách hàng:
K0.01, Đường B-Bắc, Khu phố Star Hill
Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 5412 2662 - 5412 2882

Cửa hàng:
781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), 
P.12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3862 0090 - 3863 4172


