
Kraibon rubber 616B65
Flexibele randen creëren in combinatie met  
Ottobock prepreg.

©
 O

tto
bo

ck
 · 

64
6D

15
35

=n
l_

IN
T-

02
-2

00
9

Kraibon is een dunne folie van losse rubber vezels 
die wordt gebruikt in de bestaande prepreg-ver-
werking en samen met de hars uithardt. Er kan 
een opbouw van hard en zacht materiaal worden 
gerealiseerd die de goede mechanische eigen-
schappen van vezelcomposietkunststoffen combi-
neert met de goede 'elastische' eigenschappen 
van rubber. Het gebruikelijke fabricageproces van 
een vezelcomposietcomponent blijft onveranderd 
- er is geen extra lijm of hars nodig.

Deze vernieuwende technologie wordt nu ook 
toegepast in de orthopedie en kan bijvoorbeeld 
worden gebruikt om zachte randen bij orthesen te 
creëren. Dankzij de drapeerbaarheid kan het 
materiaal gemakkelijk aan de component aange-
past worden. Het kan als prepreg worden inge-
voegd en gedrapeerd. Door het aanbrengen van 
meerdere lagen kunnen verschillende materiaal-
diktes gevormd worden.

De voordelen in één oogopslag:
• Verwerking in combinatie met Ottobock pre-

pregs – er is geen lijm of mechanische verbin-
ding nodig om een flexibele rand te maken.

• Vloeiende overgang tussen hard en zacht mate-
riaal

• Past zich eenvoudig aan het component aan 
omdat het materiaal zeer goed te draperen is

• Verschillende materiaaldiktes mogelijk via 
meerdere lagen

• Op maat gesneden Kraibon rubber kan in de 
meegeleverde gripzak in een gewoon vriesvak 
worden bewaard

• Combineerbaar met Ottobock versterkingsmate-
rialen en Ottobock prepregs

Artikelnummer 616B65=2
Verpakkingsvorm 28 vellen à 250 mm x 300 mm
Dikte per vel 0,5 mm
Verpakking 2 m²
Oppervlaktegewicht 520 g/m² 
  
Werkinstructies:
• Hardt alleen onder temperatuur en vacuüm uit
• Geen dunne/scherpe randen in prepreg lamineren
• Niet met scheurweefsel (peel ply) verwerken 

Verzendinstructie:
Verzenddagen: maandag, dinsdag, woensdag 

Opslaginformatie:
• Het Kraibon rubber kan bij opslag bij -18°C nog tot ca. 6 maan-

den worden verwerkt; op kamertemperatuur is dat maximaal 21 
dagen

• Vochtdicht verpakt invriezen; luchtdicht verpakt ontdooien tot op 
kamertemperatuur om condenswater te voorkomen.

• Telkens wanneer het product wordt ontdooid en ingevroren, 
wordt de opslagstabiliteit verkort en wordt de kwaliteit duidelijk 
lager

Meer informatie op:
www.pem.ottobock.com
646T726=NL_INT 
Technische informatie Kraibon 616B65


