
Orthovinyl lamineerhars – een combinatie 
van stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid

Orthovinyl lamineerhars is een hars op vinylester-
basis, die eenvoudig verwerkt kan worden en in de 
lamineertechniek gebruikt wordt voor de vervaar-
diging van dunwandige en stabiele laminaten.

Dankzij zijn structuur is er sprake van een betere 
verbinding met de carbonvezels dan een acrylhars. 
Hiermee wordt bij een geringe wanddikte een hoge 
stijfheid van het laminaat bereikt, die tussen de 
stijfheid van een acryl- en een epoxidehars ligt.

Orthovinyl kan bovendien net zo snel en eenvoudig 
als een acrylhars verwerkt worden. Het standaard 
toegepaste Ottobock hardingsmiddel 
617P37=0.150 kan gebruikt worden.

Alle voordelen in één oogopslag
• Na voldoende te zijn getemperd (zie verwerkings-

instructies), bereikt het laminaat een geteste 
biocompatibele toestand

• De hars heeft in vloeibare toestand een lichte gele 
tint, die in het laminaat echter niet zichtbaar is

• Goede regeling van de uithardingstijd zoals bij 
een acrylhars door beïnvloeding van temperatuur 
en toevoer van hardingsmiddel

• Hogere stabiliteit dan acrylhars door betere 
verbinding met de versterkingsvezels

• Zeer goed schuurbaar
• Zeer goede verhouding van matrix en verster-

kingssmateriaal
• Inkleurbaar met Ottobock kleurpasta's
• Dunne opbouw in lagen mogelijk
• Uitstekende verzadiging, met name van carbon-

vezels

Orthovinyl lamineerhars

Artikelnummer 617H500=0.900 617H500=4.600
Netto-inhoud 0,9 kg 4,6 kg

    
Neem de instructies uit het veiligheids-
informatieblad in acht.

Meer informatie op:
pe.ottobock.com/nl/617h500.html

Hardingsmiddel voor orthovinyl

Artikelnummer 617P37=0.150
Netto-inhoud 0,15 kg

      
Neem de instructies uit het veiligheids-
informatieblad in acht.

Mengverhouding

Hars Hardings-
middel

Kleurpasta Perstijd Uithardingstijd

100 delen 1 deel Max. 3 delen 35 minuten 75 minuten
100 delen 2 delen Max. 3 delen 20 minuten 50 minuten
Alle gangbare Ottobock carbon- en glasvezels kunnen met Orthovinyl verwerkt worden. 

Werkinstructies:
• Ottobock hardingsmiddelpoeder 617P37=0.150 gebruiken
• Gebruik geen verdunner
• Eindtemperen: 1 uur per 1 mm laminaatdikte bij 80°C
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www.pe.ottobock.com


