
EasyCork  is  een  met  kurkvezels  gevuld  PLA  filament  en  heeft  een  laag  soortelijk  gewicht  omdat  het  filament
gravimetrisch met ongeveer 30% kurkvezels gevuld is. Deze gravimetrische vulling met relatief lichte kurkvezels zorgt
ervoor dat EasyCork een extreem hoge volumetrische kurk vulling heeft, waardoor men hele mooie objecten kan 3D
printen met een prachtige kurkachtige esthetiek en daarnaast zal het object ook kurkachtige eigenschappen, zoals
lichtheid en schokbestendigheid bezitten.
EasyCork is een zeer makkelijk te printen filament, omdat het gebaseerd is op ons EasyFil PLA compound en de 30%
gravimetrische vulling met kurkvezels maakt het filament absoluut krimpvrij.

Unieke eigenschappen
 Hoge kurkvulling

o Voelt als kurk, ziet er uit als kurk en ruikt als kurk
 Zeer gemakkelijk te printen

o Geen warping tijdens het 3D printen
o Thermisch zeer stabiel en goede vloei
o Perfecte laaghechting en goede eerste laaghechting op verschillende ondergronden
o Kan op hoge snelheden geprint worden

 Lichtgewichtig en schokbestendig

Algemene 3D print richtlijnen

Nozzle size: ≥ 0.4mm Layer height: ≥ 0.25mm Flow rate: ± 100%

Print temp: ± 210 - 260° C Print speed: High Retraction: Yes ± 5mm

Heat bed: ± 0 - 60° C Fan speed: 50-100% Experience level: Beginner

*) 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.

Lengte van het filament

ρ: 1.05 g/cc 50 gr bundel 0.5 Kg spoel

Ø 1.75mm ± 19.8m ± 198m

Ø 2.85mm ± 7.5m ± 75m

Reinigen van de nozzle
Bij het printen met gevulde filamenten is het aan te raden om uw nozzle onmiddellijk na het printen schoon te
maken door middel van 15-20cm PLA filament door uw nozzle te voeren. Dit zorgt ervoor dat eventuele restanten
van vulstoffen uit uw nozzle verwijderd worden. Het is zelfs nog beter om gebruik te maken van glow-in-the-dark
PLA, aangezien het zeer waarschijnlijk is dat de extreem harde fosfordeeltjes alle mogelijk aanwezige restanten uit
uw nozzle zullen schrapen. 

Exportinformatie

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