
 

TRUE BERLIN
COLORS FILAMENTS

  Vật liệu in của BigRep được chế tạo dưới điều kiện kiểm soát chặt chẽ để 
đảm bảo tính đồng nhất và nhất quán của vật liệu. Vật liệu cung cấp với

chất lượng tốt nhất để in các chi t,iết lớn, với nhiệt độ phòng

bigrep-apac.com



BigRep Pro HT là vật liệu có 
khả năng phân huỷ sinh học 
thích hợp cho các ứng dụng 
ngoài trời nhờ khả năng 
chống tia cực tím (UV), khả 
năng chịu nhiệt và các tính 
chất có độ bền cao. Với cấu 
trúc tối ưu và thành phần hóa 
học, BigRep Pro HT đáp ứng 
các yêu cầu nghiêm ngặt nhất 
trong ngành công nghiệp.
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       BIGREP PRO HT BIGREP PLA  BIGREP PVA  BIGREP PETG
Trọng lượng net                                          0.75^/  2.5 / 4.5 / 8.0 Kg  2.3 / 4.5 / 8.0 Kg  2.3 / 4.5 / 8.0 Kg  2.3 / 4.5 / 8.0 Kg

Vật liệu                                                                BioPolymer  Polylactic Acid  Polyvinylachohol  PolyEthylene     

                      Terephthalate Glycol 

Mật độ                                                                 1.3g/cm³   1.24 g/cm³  1.23 g/cm³  1.27 g/cm³

Đường kính                                                     2.85 mm  2.85 mm   2.85 mm   2.85 mm 

Nhiệt độ                                                  195-205°C  205°C   190°C   205-220°C                                   

Bàn gia nhiệt                                                    55- 60°C  60°C   60°C   80°C                                     

VST (ISO 306, VST A 120)                               115°C  60°C   60°C   70°C   

Độ giãn dài (ISO 527)                                   44 MPa   53MPa   78MPa   50 MPa

Độ kéo nén (ISO 179)                                   216 KJ/m²  7.5 KJ/m²   1.6 KJ/m²   7.2 KJ/m²                 

Độ uốn (ISO 178)                                             2600 MPa  3800 MPa   3860 MPa   2145 MPa                        

Màu sắc sẵn có*

 

 

*Màu sắc thể hiện bảng trên có thể khác biệt nhẹ với sản phẩm thực tế 
^ Sẵn có đường kính 1.75mm and 2.85mm 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BigRep PVA là một chất tan 
trong nước, thường được sử 
dụng để
tạo ra các cấu trúc hỗ trợ. 
Không giống như các vật liệu 
khác trên thị trường,
Nó được thiết kế độc đáo để 
không quá nóng với sự ổn 
định nhiệt lớn và giảm sự hấp 
thụ độ ẩm môi trường xung 
quanh.

Vật liệu Bigrep PLA  có tính 
chịu lực cao, chống ăn mòn, 
cứng rắn, và ít giòn hơn so 
với PLA không biến đổi. Tính 
năng chống cong tuyệt vời 
của nó, đường kính và vòng 
tròn thấp làm cho nó trở 
thành vật liệu hoàn hảo cho 
tất cả các chi tiết in và dự án 
in 3D.

BigRep PETG là vật liệu được 
lựa chọn khi yêu cầu cường độ 
cao, 
độ dẻo dai và tính chịu nhiệt. 
Các vật liệu PETG của BigRep 
đùn không mùi và dễ dàng đạt 
được sự mịn màng ở nhiệt độ
từ 195ºC đến 235ºC, màu sắc 
bóng, trong suốt.

BigRep mang đến giải màu sắc vật liệu đặc biệt từ Berlin. Đáp ứng các thiết kế
khác nhau và sự đa dạng của sản phẩm

Hãy khám phá và sáng tạo với vật liệu của Bigrep

BIGREP PRO HT BIGREP PLA BIGREP PVA BIGREP PETG
VẬT LIỆU CHỊU NHIỆT CAO VẬT LIỆU CỨNG VẬT LIỆU HỖ TRỢ VẬT LIỆU BỀN, CHỊU 

LỰC

BLACK BIG ORANGE PVA TRUE SUPPORT BERLIN WHITE GREEN




