
3D-scan-spray
Optische scan van transparante, glanzende of zwarte onderdelen
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Met de 3D-scan-spray kunnen transparante, 
glanzende of zwarte oppervlakken gescand wor-
den die moeilijk door verschillende scanners 
verwerkt kunnen worden.

Op deze manier kunnen bijvoorbeeld transparan-
te oppervlakken van onderdelen bij het aanmeten 
van prothetische of orthetische testcomponenten 
optimaal gescand worden. Het gebruik van de 
spray verhoogt de contrastwaarden, waardoor 
precieze meetresultaten voor de orthopedietech-
niek mogelijk zijn. 

De spray verdampt binnen enkele uren na toepas-
sing en laat geen sporen op het oppervlak van het 
te scannen onderdeel. De onderdelen hoeven niet 
te worden gereinigd. Dat vergroot de efficiëntie en 
de productiviteit tijdens het scanproces.

De 3D-scan-spray vormt een dunne, witte en 
homogene laag, die ideaal is voor uitstekende 
scanresultaten.

De voordelen in één oogopslag:
• Met behulp van de zelfverdampende 3D-scan-

spray kunnen transparante, zwarte of glanzende 
onderdelen in de prothetiek of orthetiek worden 
gescand

• De 3D-scan-spray vormt een gelijkmatige en 
homogene laag en zorgt zo voor een dekkend 
mat wit oppervlak

•  Greepvaste laag verdampt zelfstandig na het 
scannen 

Artikelnummer 635L22=0.400
Netto-inhoud 0,4 l

Meer informatie op:
www.pem.ottobock.com
Verdere informatie over de gevaren vindt u in het 
betreffende Ottobock veiligheidsinformatieblad

 
Verwerkingsinstructies:
• Sproei het complete oppervlak dat gescand moet worden vanaf een 

afstand van ca. 20 cm in
• Beweeg de spuitbus gelijkmatig om een gelijkmatige laag te creëren
• De spray wordt 'nat' aangebracht
• Oplosmiddelen verdampen binnen enkele seconden, terwijl de werk-

zame stof als laag op het oppervlak achterblijft
• De dekkracht van de witte laag neemt toe naarmate het oplosmiddel 

meer verdampt
• Als er zich druppels op het onderdeel vormen of de aangebrachte 

matte laag langere tijd 'nat' blijft, dient de spuitafstand vergroot of 
het sproeitempo verhoogd te worden

• De ideale omgevingstemperatuur bij de verwerking bedraagt 21 °C
• Nadat de spray volledig gedroogd is, kan het object gescand worden
• De aangebrachte laag verdampt zelfstandig na het scannen (verwijder 

niet-verdampte resten op het onderdeel vóór het huidcontact)


