
Standardní plasty PolyJet
Průhledné

* Další informace o zdravotnických materiálech, pomůckách pro nedoslýchavé a dentálních a biokompatibilních aplikacích najdete na webových stránkách. 
**  Tento materiál obdržel 4 schválení pro použití ve zdravotnickém průmyslu: cytotoxicita, dráždivost, alergizace a USP plast třídy VI. Stanovení vhodnosti všech dílů součásti 

a materiálů používaných pro koncové produkty je odpovědností výrobce zařízení.

Zdravotnické

** **
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Vysokoteplotní

Tuhé neprůhledné

Pryž PolyJet

Simulovaný polypropylen

Konstrukční plasty PolyJet
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*

Materiál řady 
PolyJet

Průhledný materiál PolyJet umožňuje vytvářet čiré i zabarvené produkty od brýlí 
a lehkých krytů až po zdravotnická zařízení. 

VeroClear™ je tuhý bezbarvý materiál, který se vyznačuje vynikající rozměrovou 
stabilitou. Ideální pro simulaci PMMA. 

RGD720 je originální víceúčelový materiál PolyJet pro standardní simulaci plastů. 

Průhledné odstíny a struktury PolyJet
S tiskárnou Objet500 Connex3 můžete kombinovat VeroClear s azurovými, 
žlutými nebo purpurovými materiály pro dosažení ohromujících průhledných 
odstínů a nebývalé věrnosti produktů.

Kombinace průhledných a barevných materiálů s pryžovými materiály PolyJet 
také umožňuje vytvářet různé umělecké vzory. 

Vhodné pro:
• Testování tvaru a přizpůsobení průhledných dílů, jako jsou např.:  
 skleněné spotřební produkty, brýle, kryty svítidel a pouzdra
• Vizualizace proudění kapalin
• Aplikace ve zdravotnictví
• Umělecké a výstavní modelování

Tuhé a neprůhledné plasty PolyJet

Tuhé a neprůhledné materiály PolyJet poskytují jasné barvy a zahrnují 
VeroCyan™, VeroMagenta™, VeroYellow, VeroWhitePlus™, VeroGray™, 
VeroBlue™ a VeroBlackPlus™.

V jednom 3D modelu můžete zkombinovat až 46 jasných barev, 
což vám poskytuje nebývalou svobodu při navrhování. Nebo můžete 
zkombinovat pevné a pryžové materiály PolyJet pro vstřikování plastů, 
měkká provedení držadel a další aplikace.

Pomocí technologie Connex3 můžete také tisknout s širokou řadou tuhých 
materiálů v rozdílné šedi s hladkými a lesklými povrchy – ideální pro 
spotřební elektroniku a prototypy v automobilovém průmyslu.

Vhodné pro:
• Testování tvaru a přizpůsobení
• Pohyblivé a montážní součásti
• Prodejní, marketingové a výstavní modely
• Sestavy elektronických součástek
• Lisování silikonu

Polypropylen PolyJet

Endur™ je pokročilý simulovaný propylenový fotopolymer, který je dodáván 
v jasné bílé barvě, se zvýšenou odolností, zvýšenou rozměrovou stabilitou 
a dokonalou povrchovou úpravou. 

DurusWhite™ je ideální pro simulace pružnosti, pevnosti a odolnosti 
polypropylenu. Vlastnosti zahrnují působení pevnosti v ohybu rázem 
44 J/m, roztažnost při lámání 44 % a modul pružnosti v ohybu 1026 MPa.

Vhodné pro:
• Nádoby a obaly pro opakované použití
• Pružné aplikace s funkčními spoji a pohyblivými součástmi
• Hračky, pouzdra baterií, laboratorní zařízení, 
 reproduktory a automobilové součásti

Průhledné plasty PolyJet
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