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DATA Solu ii  

 Fanta Pepsi 
Vin 

ro u 

Cafea 

solubil

Ap  

distilat  
 

23.03.2012     imersat 24 de ore 

24.03.2012 imersat imersat imersat imersat imersat  

25.03.2012 citit A citit A citit A citit A citit A Scos un dinte C1/C2/C3/1zi 

3 zile       

27.03.2012 înlocuit înlocuit înlocuit înlocuit înlocuit  

 citit A citit A citit A citit A citit A  

6 zile       

30.03.2012 înlocuit înlocuit înlocuit înlocuit înlocuit  

 citit A citit A citit A citit A citit A  

7 zile       

31.03.2012 citit A citit A citit A citit A citit A Scos un dinte C1/C2/C3/7zile

9 zile       

02.04.2012 înlocuit înlocuit înlocuit înlocuit înlocuit  

 citit A citit A citit A citit A citit A  

12 zile       

05.04.2012 înlocuit înlocuit înlocuit înlocuit înlocuit  

 citit A citit A citit A citit A citit A  

14 zile       

07.04.2012 citit A citit A citit A citit A citit A 
Scos un dinte 

C1/C2/C3/14zile 
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Diferen a medie de concentra ie a solu iilor de 

testare (raportat  la suprafa a unui dinte), % 

(vol/vol) 

Nr. 

Crt. 

Tip compozit 

Solu ie de testare 

1 zi 7 zile 14 zile 

 Compozit C1 (SIGNUM)    

1. Fanta 0,2 0,8 4,2 

2. Pepsi 0,1 0,5 1,6 

3. Vin ro u 0,33 1,9 5,5 

4. Cafea solubil  0,13 0,95 2,85 

 Compozit C2 (GRADIA GC)    

1. Fanta 0,13 1,0 4,2 

2. Pepsi 0,07 0,35 2,05 

3. Vin ro u 0,2 1,2 4,2 

4. Cafea solubil  0,17 0,9 4,1 

 Compozit C3 (LUNA WING)    

1. Fanta 0,3 0,8 3,4 

2. Pepsi 0,03 0,6 1,9 

3. Vin ro u 0,27 1,6 5,8 

4. Cafea solubil  0,2 1,2 4,1 
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