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vyberte si a zvoľte vhodné VLASTNOSTI
Z-ABS®

Z-ASA Pro®

Tradičný tlačový materiál s vysokou

Termoplastický materiál Z-ASA Pro dosahuje

efektivitou tlače. Výsledný vytlačený model

úžasné výsledky pri použití vo vonkajšom

matnej farby má jemný, nepriehľadný a

prostredí. Vďaka jeho odolnosti voči UV

rovnomerný povrch a je pripravený na

žiareniu, zmenám počasia, vlhkosti a

použitie bez ďalších komplikovaných úprav.

teplotám v kombinácii s odolnosťou voči

Vyznačuje sa odolnosťou proti

kyselinám, zásaditým chemikáliám a soli je

mechanickému opotrebeniu a je zdravotne

tento materiál ideálnou voľbou pre tlač

nez
nezávadný. Odstránenie podporného

fun
funkčných
dielcov do exteriérových

materiálu je veľmi jednoduché, čo umožňuje

podmienok.

tlačiť aj tvarovo náročné modely.

Z-ESD®

Z-GLASS®

Elektrostatické výboje sú bežným
Ele

Unikátny termoplastický kopolymér s
Uni

problémom v elektrotechnickom priemysle.

prímesou sklených vlákien vyvinutý ako

Materiál Z-ESD je vhodný práve pre

tlačový materiál výhradne pre tlačiarne

aplikácie, v ktorých je vyžadovaná ochrana

Zortrax M200. Tento materiál sa vyznačuje

proti týmto nežiadúcim javom. V kombinácii

priehľadnosťou vytlačených predmetov,

s odolnosťou voči rôznym druhom chemikálii

ktoré sú charakteristické vysokou pevnosťou

a takmer nulovou deformáciou počas tlače

v ťahu a odolnosťou proti opotrebeniu a

ma
je materiál
Z-ESD ideálny pre výrobu veľkých

vys
vysokým teplotám. Špeciﬁcké legúry

a rozmerovo presných modelov.

materiálu Z-GLASS ho robia tiež odolným
voči kyselinám a zásaditým chemikáliám.

Z-HIPS®

Z-PCABS®

Termoplastický polymér s vysokou

V oblasti rapid prototyping pomerne známy

odolnosťou proti nárazom a s najnižšou

a oceňovaný materiál vytvorený

tendenciou k deformáciám počas

kombináciou ABS a PC. Táto zmes

chladnutia, čo umožňuje tlačiť modely

polymérov prináša celkové zlepšenie

maximálnej veľkosti danej tlačovým

vlastností materiálu a to najmä

objemom 3D tlačiarne. Tento materiál je

mechanických ako pevnosť v ťahu či tlaku a

taktiež vhodný na daľšie opracovanie

odolnosť voči opotrebeniu. Z-PCABS

lepením, tmelením, brú
brúsením alebo

odol
výborne odoláva
vysokým a nízkym
teplotám, čo z neho robí ideálny materiál pre
tlač krytov, púzdier a funkčných prototypov,
ktoré obstoja aj vo veľmi náročných

Z-PETG

®

Termoplastický materiál s vysokou

Z-PLA Pro®

odolnosťou voči kyselinám, zásaditým

V oblasti 3D tlače
tla známy materiál PLA v

chemikáliám a soli. Táto vlastnosť z neho

prevedení Z-PLA Pro deﬁnuje komfort a

robí ideálny materiál pre tlač mechanických

kvalitu každej tlačovej úlohy. Jeho

komponentov, ktoré budú vystavené

schopnosť opakovateľne a bez námahy

chemikáliám. Vďaka nadštandardnej

reprodukovať aj tie najmenšie detaily v

mechanickej odolnosti je vhodný aj na tlač

úžasnej kvalite povrchu v kombinácii s

tva
tvarovo zložitých prvkov.

minimálnymi deformáciami počas tlače je to,
čo robí tento materiál obľúbeným pre tisícky
užívateľov. Vďaka biologickej odbúrateľnosti
bude Z-PLA Pro spĺňať potreby ekologických
nadšencov.

Z-ULTRAT®

Z-SEMIFLEX®

Tento materiál vytvorený vhodnou
kombináciou ABS a PC je charakteristický

Základné

Polyuretánový termoplast založený na

výbornými mechanickými vlastnosťami ako

materiály TPU-98A. Hlavná črta je tvarová

tvrdosť a pevnosť, nízkou mierou pružnosti

pamäť a schopnosť odolávať teplotám až

a odolnosťou proti opotrebeniu. Kvalitu

130°C. Najlepšia voľba pre semi ﬂexibilné

povrchu modelov je možné zlepšovať

funkčné alebo koncepčné diely.

mechanicky alebo chemicky.
+

