
 

Persbericht 

 

Heraeus Kulzer lanceert universeel bonding systeem  

Universele bonding voor alle doeleinden - iBOND® Universal 

Haarlem 2015 - Verschillende definities van het woord 'universeel' lijken te bestaan op de dentale markt 
bij het beschrijven van een bonding. Universeel betekent echter gewoon 'algemeen geldende', en dat is 
hoe het zou moeten zijn. Echter is dit nou juist de uitdaging gebleken voor een stabiele bonding. Een 
bonding die algemeen toepasbaar is, moet uiteraard compatibel met alle soorten tandheelkundige 
materialen. Het moet ook werken met verschillende bonding technieken, en met alle indicaties voor de 
hechting van directe en indirecte restauraties. Om echt universeel te zijn, moet het ook gemakkelijk te 
gebruiken zijn en nauwkeurig in de applicatie. Als basisvereiste, moet het veilig zijn en een uitstekende, 
duurzame hechting bieden. Tenslotte, een moderne bonding moet al deze vereisten in één enkel flesje 
hebben. 

 

Tijdens de IDS 2015 in Keulen zal Heraeus Kulzer haar meest geavanceerde bonding – iBOND Universal - 
groots introduceren! 

iBOND Universal is de échte universele bonding van Heraeus Kulzer met een revolutionaire formule 
ontwikkeld in samenwerking met Europese en Japanse specialisten. 

Deze bonding allrounder maakt het mogelijk te bonden met composiet, edelmetaal, niet edele metalen, 
zirkonia en keramiek.  

Het is geschikt voor alle indicaties, kan met alle bondingtechnieken gebruikt worden en is compatibel 
met licht-, duaal-, en zelfhardende materialen zonder gebruik van een dual-cure activator. 

 

iBOND Universal: 

 Eén flacon voor alle indicaties 
 Eén flacon voor alle tandheelkundige materialen 
 Eén flacon voor alle technieken (total etch, self etch of selective etch) 

 



 
De highlights van iBOND Universal: 

 Direct bonding succes met betrouwbare hechtsterkte 
 Uniek ‘moisture control system‘ op basis van aceton 
 Korte uithardingstijd (10 sec.) 
 Drop control systeem – spatzuivere dosering 
 Geen dual cure activator nodig. 

Dé bonding allrounder iBOND Universal zal vanaf 1 april 2015 beschikbaar zijn! 

 

Zie www.heraeus-kulzer.nl voor meer informatie over Heraeus Kulzer en haar productportfolio. Bekijk 
ook het Heraeus Kulzer YouTube kanaal voor interessante video’s: www.heraeus-kulzer.com/youtube  

Over Heraeus Kulzer 

Heraeus Kulzer GmbH is een van 's werelds meest toonaangevende tandheelkundige bedrijven met haar 
hoofdkantoor gevestigd in Hanau, Duitsland. Als betrouwbare partner, levert Heraeus Kulzer tandartsen 
en tandtechnici een uitgebreid assortiment, met betrekking tot cosmetische tandheelkunde, 
tandbehoud, indirecte restauratie, parodontologie en digitale tandheelkunde. Meer dan 1.400 
medewerkers, op 25 locaties, wereldwijd combineren hun expertise en passie voor de dentale markt en 
belichamen waar de naam Heraeus Kulzer voor staat: service, kwaliteit en innovatie. In 2013 
overschreed de omzet van Heraeus Kulzer's 400 miljoen USD. 

Heraeus Kulzer is sinds juli 2013 onderdeel van de Japanse groep Mitsui Chemicals. Mitsui Chemicals Inc. 
(MCI) is gevestigd in Tokio, en heeft wereldwijd 134 vestigingen met meer dan 14.700 medewerkers in 
27 landen. De innovatieve, praktische chemische producten zijn zeer populair in de automobiel-, 
elektronica- en verpakkingsindustrie maar ook in andere gebieden, zoals milieubescherming en de 
gezondheidszorg. 
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