
ReForm™ - rTitan
ReForm is een duurzaam initiatief van Formfutura om efficiënt om te gaan met afvalstromen uit extrusie en deze
afvalstromen  te  managen  en  te  hergebruiken  en  zodoende  om te  zetten  in  high-end  upcycled  filamenten.  De
ideologie  achter  ReForm  is  het  verduurzamen  van  3D  printen  -  zonder  concessies  te  hoeven  doen  op  de
materiaaleigenschappen - en dit alles betaalbaar te houden en zelfs goedkoper te maken.
ReForm rTitan is gebaseerd op exact dezelfde formulering als onze TitanX filamenten, maar is gemaakt van eigen
afvalstromen uit extrusie van TitanX die vervolgens opnieuw gecompoundeerd en gehomogeniseerd zijn in een high-
end en zeer gemakkelijk te 3D printen upcycled op TitanX gebaseerd filament dat een significant mindere impact op
het milieu heeft en bovendien zeer gunstig voor de portemonnee is.

Unieke eigenschappen
 100% upcycled/gerecycled filament met behoud van de onovertroffen printeigenschappen van ons TitanX

filament
o Minder  impact  op  het  milieu  door  hergebruik  van  eigen  afvalstromen  uit  extrusie  waarbij  de

kwaliteitscontrole 100% in eigen beheer is
o Alleen eigen afvalstromen uit extrusie van TitanX worden hergebruikt, dus pure en gegarandeerde

kwaliteit!
 Duurzame verpakking

o ReForm filamenten zijn gespoeld op gemakkelijk te recyclen kartonnen spoelen
o ReForm filamenten zijn verpakt in gerecyclede kartonnen doosjes

 FDM/FFF-geoptimaliseerd
o Geen warping tijdens het 3D printen
o Geoptimaliseerde vloei, thermische stabiliteit en laaghechting
o Uitstekende hechting op een verwarmde glasplaat, Kapton Tape, PET tape en Formfutura EasyPad

 Sterk verbeterde mechanische eigenschappen, sterkte en slagvastheid

Algemene 3D print richtlijnen *

Nozzle size: ≥ 0.15mm Layer height: ≥ 0.1mm Flow rate: ± 106%

Print temp: ± 240 - 260° C Print speed: Medium Retraction: Yes ± 5mm

Heat bed: ± 80 - 90° C Fan speed: 0-25% Experience level: Beginner / Intermediate

*) 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: 1.10 g/cc 50 gr coil 1 Kg spool

Ø 1.75mm ± 18.9m ± 378m

Ø 2.85mm ± 7.1m ± 143m

Exportinformatie

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


