
GLUMA® Bond Universal 
Sistema adesivo universal

Saúde bucal nas melhores mãos.

Informação do Produto



GLUMA® Bond Universal   
União para a vida!

Apenas 1   

 produto para todas as técnicas
Com GLUMA® Bond Universal, você tem a liberdade de 
escolher a técnica adesiva de sua preferência:

QQ Condicionamento total: quando você opta pelo 
condicionamento em esmalte e dentina.

QQ Condicionamento seletivo: quando o condicionamento 
é apenas em esmalte.

QQ Auto condicionante: quando você não promove o 
condicionamento adicional das estruturas.

Você trabalha com sua técnica de eleição – e sempre 
obtém uma confiável resistência de união.

  fórmula para todos os  
materiais odontológicos

Um sistema adesivo universal não seria genuinamente 
universal se não fosse compatível com os diferentes 
tipos de materiais. Para uso com materiais foto, auto 
ou de polimerização dual, ou se você trabalha com 
cimento resinoso, materiais de preenchimento, resinas 
e compômeros auto polimerizáveis ou de polimerização 
dual, para cimentações de restaurações indiretas – 
GLUMA® Bond Universal é compatível com todos 
esses materiais sem a necessidade de um ativador 
para polimerização dual.  
 
Portanto, genuinamente universal.

Você pode reparar restaurações em zircônia de forma 
rápida e fácil, ligas nobres e não-nobres e resinas com 
apenas uma camada. No caso de adesão e cimentação 
de cerâmicas de silicato, você deve pré-condicionar a 
estrutura, utilizando o GLUMA® Ceramic Primer.



GLUMA® Bond Universal  
Direto ao ponto!

  adesão para uma ampla gama  
de indicações e reparos em boca

Um único frasco fornece o adesivo para uso em restaurações diretas e indiretas e 
reparos intra-orais de próteses fraturadas.

QQ Adesão de restaurações diretas para todas as classes de cavidades (segundo 
Black) utilizando resinas ou compômeros foto polimerizáveis, auto polimerizáveis 
ou de polimerização dual.

QQ Adesão de materiais para núcleo de preenchimento foto polimerizáveis, auto 
polimerizáveis ou de polimerização dual.

QQ Selamento de áreas hipersensíveis.
QQ Selamento cavitário antes de restauração com amálgama.
QQ Selamento de fissuras.
QQ Selamento de cavidades e preparações de núcleos que antecedem a cimentação 
temporária de restaurações indiretas (técnica de selamento dentinário).

QQ Cimentação de restaurações indiretas com cimentos resinosos foto 
polimerizáveis, auto polimerizáveis e de polimerização dual.

QQ Reparo intra oral de restaurações de resina composta, metalo cerâmica, 
metálica e restaurações em todos os tipos de cerâmica. 

  um passo à frente em  
direção a um trabalho  
eficiente e econômico

GLUMA® Bond Universal é eficaz devido à facilidade de 
uso e elevada resistência de união. Não procure mais 
por um adesivo que se adeque à sua técnica. Escolha 
o frasco de tampa amarela e você terá o adesivo ideal. 
Utilize o adesivo da forma que precisar. Jogue um jato 
de ar e tenha a sensação de obter uma camada de 
união resistente e homogênea. Com um frasco que 
evita desperdício e um exclusivo sistema de controle de 
umidade, GLUMA® Bond Universal contém MDP, que 
garante uma união eficiente e econômica para 
restaurações duradouras.

  decisão pela  
liberdade em adesão

Quando você encontra a universalidade no processo 
de adesão em um único frasco, não há razão para 
escolher outro produto.
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Kulzer Brasil 
R. Cenno Sbrighi, 27 - Sala 42
São Paulo - SP - CEP 05036-010
( São Paulo: (11) 3665-0500
( Demais localidades: 0800-580-0829
e-mail: sac@kulzer-dental.com

Charisma® Diamond
Descubra um novo conceito em beleza natural.

Resina composta nano-híbrida, com alta concentração de carga, que lhe confere elevada 
resistência mecânica. Desenvolvida e patenteada com o inovador monômero TCD-DI-HEA, 
que promove menor contração de polimerização.
Com Charisma® Diamond é possível obter excelentes resultados utilizando a técnica de 
incremento único em casos simples ou a técnica de estratificação nos casos mais desafiadores.

Principais características
 » Resina altamente estética, indicada para dentes anteriores e posteriores;
 » Baixa contração de polimerização;
 » Elevadas propriedades mecânicas;
 » Compatível com todos os sistemas adesivos presentes no mercado;
 » Fluorescência, opalescência e radiopacidade;
 » Sistema com 21 opções de cores. 

Apresentação:   Seringa de 4 gramas.

Cores disponíveis:  Dentina – OL, OM, OD e OB 
   Esmalte – A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, C3 e D3
   Esmalte para dentes clareados – BL e BXL 
   Incisais – CL, AM, CO e YO
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