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Klej do druku Magigoo Pro HT
do druku materiałów
wysokotemperaturowych
Cena brutto

202,00 zł

Cena netto

164,23 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

magigoo_pht

Kod EAN

5535363785800

Producent

Magigoo

Opis produktu
MAGIGOO HT jest przeznaczony do użytku profesjonalnego, do pracy w wysokich temperaturach drukowania. Jeśli drukujesz z
materiałów takich jak PEKK, Ultem, PPSU oraz ich odpowiedników z włóknem szklanym lub węglowym wypróbuj klej Magigoo.
Filamenty wysokotemperaturowe okazują się być trudnym materiałem do drukowania FDM ze względu na ich większą
skłonność do wypaczania.
W przypadku innych materiałów, stosowanie Magigoo może spowodować nadmierną przyczepność i uszkodzenie powierzchni
roboczej.
Materiały wysokotemperaturowe, takie jak PEEK, to zaawansowane technologicznie tworzywa termoplastyczne, które oferują
lepszą stabilność mechaniczną i chemiczną w podwyższonych temperaturach w porównaniu do zwykłych tworzyw
termoplastycznych. Ze względu na ich wysoką temperaturę i inne wyjątkowe właściwości materiały te są bardzo poszukiwane
w zastosowaniach inżynieryjnych w wysokich temperaturach i wysokiej wydajności, takich jak przemysł motoryzacyjny i
lotniczy. Ponadto materiały te są również poszukiwane w zastosowaniach chemicznych, petrochemicznych, medycznych i
badawczych.
MAGIGOO HT to specjalistyczne rozwiązanie do druków w technologii FDM z filamentów PEEK, do drukowania w wysokich
temperaturach.

MAGIGOO HT został zaprojektowany i przetestowany do pracy z temperaturą płyty montażowej 150 ° C lub niższą.
Na początek wstrząśnij butelką, potem naciskając stalówkę (aktywując wewnętrzny zawór) rozprowadzadź na wybrany
obszar. Drukuj zgodnie z zaleceniami producentów filamentów / drukarek. Pozwól ostygnąć wydrukowi i usuń go - wydruk
powinien odskoczyć. Do czyszczenia użyj wilgotnej szmatki.
BEZPIECZEŃSTWO:
Używanie tego produktu z włóknami innymi niż PEEK może spowodować nadmierną przyczepność i uszkodzenie powierzchni
roboczej. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie danych technicznych, aby uzyskać najlepsze wyniki.
Wskazówki:
W przypadku większych wydruków zalecany jest brzeg o grubości 20 mm
Magigoo HT został zaprojektowany do powierzchni szklanych, ale działa także na garolite o wysokiej temperaturze i inne
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