
616B60 kunstharsfolie
Voor meer precisie 



Verdere informatie over de gevaren
vindt u in het betreffende Ottobock 
veiligheidsinformatieblad.

Alle voordelen in één oogopslag
• Lichtere en dunnere onderdelen met dezelfde stijfheid als onderdelen op 

basis van acrylhars 
• Op basis van epoxyhars
• Eenvoudige en schone verwerking 
• Zeer goed te draperen
• Hoeveelheid hars is nauwkeurig aan te brengen
• Doseerbaar harsgehalte
• Bijgesneden harsfolie kan in een gewoon vriesvak worden bewaard
• Kleiner opslagvolume in het vriesvak dan prepreg
• Besparing op hulpstoffen (bijv. geen extra fixatie van versterkingsmaterialen 

nodig)
• Te combineren met Ottobock versterkingsmaterialen en prepregs 

616B60 kunstharsfolie

De kunstharsfolie 616B60 is speciaal 
ontwikkeld voor zeer stabiele en lichte 
prothesen en orthesen in lamineertech-
niek. 

Artikelnummer 616B60=2 616B60=5 616B60=10

Verpakkingsvorm 23 folies à 300 x 300 mm 
per folie

56 folies à 300 x 300 mm 
per folie

112 folies à 
300 x 300 mm per folie

Oppervlak 2 m² 5 m² 10 m²

Oppervlaktege-
wicht 340 g/m² 340 g/m² 340 g/m²

Deze schone verwerkingsmethode voor 
het maken van componenten vereenvou-
digt het lamineerproces en verhoogt de 
efficiëntie van het werkproces. 
De benodigde eigenschappen van 
componenten worden bereikt door een 
nauwkeurig instelbaar harsgehalte.

Voor gebruik van het harsfolie zijn naast 
een vries-/koelvoorziening alleen een 
vacuümoven en een vacuümpomp nodig. 
Gangbare versterkingsmaterialen kunnen 
nog steeds worden gebruikt, waarbij een 
extra fixatie van het weefsel niet meer 
nodig is. 

Verzendinstructies:
Verzenddagen: maandag, dinsdag, woensdag

Opslaginformatie:
•  De harsfolie kan bij opslag bij -18°C nog tot ca. 12 maanden worden 

verwerkt; op kamertemperatuur is dat maximaal 21 dagen.
•  Vochtdicht verpakt invriezen; luchtdicht verpakt ontdooien tot op kamertempe-

ratuur om condenswater te voorkomen.
•  Telkens wanneer het product wordt ontdooid en ingevroren, wordt de opslag-

stabiliteit verkort en neemt de kwaliteit duidelijk af.

Praktijkadvies:
•  De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen 20°C en 23°C.
•  Zorg bij het verwerken voor een droge, stof-, talk- en vetvrije omgeving.
•  Het harsgehalte in het laminaat moet minstens 50% van het gewicht bedragen. 

Neem daarom het oppervlakgewicht van het versterkingsmateriaal in acht. 
•  Wij raden gebruik van de koudespray 633T18 aan om het beschermfolie makkelijker 

makkelijker van de harsfolie te verwijderen. Daartoe wordt de rand van het 
beschermfolie licht ingespoten.

•  Spuit een spuitlijm op het lamineergereedschap voor de eerste laag.
•  Uitharden gedurende 4 u in de oven onder vacuüm bij 130°C.

© Ottobock · 646D1477=NL_Master-01-2020 · Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Ottobock SE & Co. KGaA · Neem contact met ons op

https://pe.ottobock.com

