
Atlas Support
Atlas Support is de tweede generatie in wateroplosbare PVA support materialen voor FFF / FDM 3D-printen. Atlas 
Support is het resultaat van uitgebreid onderzoek naar PVA-verbetering, wat geresulteerd heeft in een unieke 
formulering waarbij meerdere PVA grades zijn geblend in één superieur wateroplosbaar support materiaal met een 
sterk verbeterde thermische stabiliteit.

Atlas Support heeft een goede hechting met een breed scala aan materialen - zoals PLA, ABS, PETG, ASA, HIPS, 
enzovoorts - en is veel minder gevoelig voor luchtvochtigheid dan “gewone” PVA filamenten.

Unieke eigenschappen
 Uitstekende oplosbaarheid in water

o Uitstekend support materiaal voor complexe dual extrusion 3D prints
 Verbeterde thermische stabiliteit

o Verminderd risico op “nozzle clogging” door het degraderen/kristalliseren van het PVA materiaal in 
de hete secundaire/support nozzle

 Goede hechting met verschillende (thermo)plastics
 Produceert nagenoeg geen geur tijdens het 3D printen
 Biologisch afbreekbaar wanneer opgelost in water

Algemene 3D print richtlijnen

Nozzle size: ≥ 0.15mm Layer height: ≥ 0.1mm Flow rate: ± 100%

Print temp: ± 180 - 205° C * Print speed: Medium Retraction: Yes ± 5mm

Heat bed: ± 0 - 60° C Fan speed: 0-25% Experience level: Expert

*) De hierboven genoemde instellingen zijn bedoeld als richtlijn om uw optimale printinstellingen te vinden. De radius in de instellingen zouden
voor het merendeel van de printers moeten werken, maar voel u vrij om te experimenteren buiten deze radius als u denkt dat dit voor uw
printer beter werkt. Er zijn ontzettend veel verschillende soorten printers, hot-ends en printer offsets, waardoor  het nagenoeg onmogelijk is om
een one-size-fits-all instelling te geven. Bovenstaande instellingen dienen daarom enkel als handvat.
*) Print niet op een hogere temperatuur dan 225˚C, want het PVA kristalliseert dan te snel waardoor het minder goed tot niet meer zal vloeien 
in de nozzle en zal “cloggen”. Daarnaast zal het PVA dan minder goed oplosbaar zijn/worden in water. Printen met PVA filamenten vergen een 
zekere vaardigheid en expertise op het gebied van 3D printen, want PVA kan absoluut niet te lang in de hete secundaire/support nozzle blijven 
en moet blijven vloeien. Om dit te bewerkstelligen zijn deskundigheid en expertise vereist om de juist/optimale  “wachttemperatuur” te vinden 
waarbij het PVA materiaal niet verslechtert/kristalliseert wanneer het niet geprint wordt en in de hete secundaire/support nozzle blijft/wacht.

Lengte van het filament

ρ: 1.22 g/cc 50 gr bundel 0.3 Kg spoel
Ø 1.75mm ± 17.0m ± 102m
Ø 2.85mm ± 6.4m ± 39m

Exportinformatie

HS Code: 39169090 Omschrijving: Monofilament Land van herkomst: Nederland

Compliance *
Dit filament voldoet aan onderstaande richtlijnen en voorschriften

 RoHS directive 2011/65/EC
 REACH directive 1907/2006/EC

*) Deze verklaring van overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften is opgesteld op basis van  onze huidige kennis en kan worden
gewijzigd als er nieuwe inzichten beschikbaar zijn en is alleen van toepassing op de hierboven beschreven producten.
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