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Prodim biedt de informatie over “temperatuurinstellingen printmaterialen” aan als een vorm van dienstverlening voor haar klanten en 
overige geïnteresseerden. Hoewel wij zorgvuldig zijn bij het samenstellen van de informatie in dit document, kunnen wij niet garanderen 
dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Prodim biedt deze informatie aan als advies en zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Wijzigingen voorbehouden. 
Let op: het advies kan afwijken als men een ander materiaal gebruikt of materialen gebruikt van een andere leverancier.
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Aanvullende informatie Temperatuur instellingen    
Let op! Als je het bed op 110-120 °C insteld zal het niet deze exacte temperatuur bereiken.
Dit is normaal en zal geen problemen geven tijdens het printen.

Aanvullende informatie PVA    
-          Voor u gaat printen met PVA moet u het drogen in een heteluchtoven op 60 °C gedurende 4-6 uur.
-          Bewaren en vervoeren in een gesloten zak.
-          Laat de PVA � lament niet al te lang in een warme Hotend als je niet print.
-          De temperatuur mag niet hoger zijn dan 225 °C, want dan kristalliseert het PVA snel en zal deze niet meer door de hotend stromen.

Aanvullende informatie Nylon    
-          Voor u gaat printen met Nylon PA12 moet u het drogen in een heteluchtoven op 60 °C gedurende 4-6 uur.
-          Bewaren en vervoeren in een gesloten zak.

Belangrijk!
3D printen is een leerproces; kennis en ervaring opdoen in de loop der tijd. Prodim 3D-printers blijven van hoog niveau, omdat wij 
blijven onderzoeken en testen. De grenzen van perfectie worden dan ook voortdurend verlegd. Prodim probeert zijn gebruikers te 
helpen door de printerinstellingen steeds te verbeteren. Het is echter niet mogelijk om een   garantie op deze instellingen te geven. 
Er zijn namelijk factoren die het eindresultaat van het 3D printen kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld: De omgevingstemperatuur, 
de voorbereiding op een printmodel, de snelheid van het printen, de instellingen van de extruderklem, � lament van een andere
leverancier, gebruik van andere materialen, andere printpro� elen, andere printinstellingen, andere Slicer software, etc.

Let op! Prodim is alleen de leverancier van de 3D-printer, de kennis van 3D-printen is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Ter 
verduidelijking: Als u een nieuwe � ets koopt, moet u zelf eerst leren � etsen. Het besturen van de � ets is uw verantwoordelijkheid, niet die 
van de fabrikant.   
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MATERIAAL HOTEND TEMPERATUUR BED TEMPERATUUR EXTRA INFO PRINTOPPERVLAK

ABS 220 -270 °C 120 °C Max. bed temperatuur Kaptontape of 3D print spray**

Arnitel eco 250 - 270 °C 120 °C Max. bed temperatuur Kapton Tape

Orca� ex 220 - 270 °C 120 °C Max. bed temperatuur Kapton Tape

Nylon 255 -275 °C 120 °C Max. bed temperatuur Kapton Tape 

PLA 180 -210 °C 60 °C Glas of Kapton Tape 

PVA 180 - 205 °C Afhankelijk van materiaalcombinatie Kapton Tape

HIPS 220 - 270 °C Afhankelijk van materiaalcombinatie Kapton Tape

PET 235 - 255 °C 70 °C Kapton Tape of 3D print spray**

Wood� ll* 205 - 235 °C 60 °C Kapton Tape

* Wood� ll printen met 0.5mm nozzle / **3D print spray : Dima� x

MATERIAAL 1 MATERIAAL 2 HOTEND 1 TEMP. HOTEND 2 TEMP. BED TEMPERATUUR

ABS HIPS 220 -270 °C 220 - 270 °C 120 °C Max. bed temperatuur

Arnitel eco HIPS 250 - 270 °C 220 - 270 °C 120 °C Max. bed temperatuur

Orca� ex HIPS 220 - 270 °C 220 - 270 °C 120 °C Max. bed temperatuur

Nylon HIPS 255 -275 °C 220 - 270 °C 120 °C Max. bed temperatuur

PLA PVA 180 -210 °C 180 - 205 °C 60 °C

PET PVA 235 - 255 °C 180 - 205 °C 60 °C

Wood� ll* PVA 205 - 235 °C 180 - 205 °C 60 °C

Tabel 1 (Printen met 1 printkop)

Tabel 2 (Printen met 2 printkoppen)


