
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Prusament PETG produkowany przez Prusa Polymers

PETG jest jednym z najczęściej używanych lóamentJw oest dksłknabym wyrkpem dk dpułu 
części napażknych na na.pężenia mechaniczneW L .kpJwnaniu dk PA, jest rapdziej wytpzymaby 
tem.epatupkwką rapdziej eóastyczny i mniej łpuchyW

ZASTOSOWANIE: Ty.kwym zastkskwaniem PETG sD wydpułi użytłkwe i części mechaniczneW 
Nzięłi dkrpej .pzycze.nkści wapstw nadaje się pJwnież dk wydpułJw wkdkszczeónychW
NIE NADAJE SIĘ DO: Oiekd.kwiedni dk mabych części

OBRÓBKA: grpariajDc fktkwe wydpułi z PETG mkżóiwe jest szóiKkwanie zapJwnk na suchk jał i 
mkłpkW

IDENTYFIKACJA:
Nazwa handlowa Ppusament PETG

Nazwa chemiczna 3k.kóiestep

Użytek Npuł FN MN1

Średnica 7ą5± 0 2ą2C mm

Producent Ppusa Pkóymepsą Ppafaą 8zechy

ZALECANE USTAWIENIA DRUKU:
Temperatura dyszy [°C] C±2 0 72

Temperatura stołu [°C] I2 0 72

Prędkość druku [mm/s] dk C22



ŚREDNIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU:
Właściwości Mzyczne Typowa 

wartość
Getoda

gęstość wz3lędna [3/cm2] 7ąC5 S6g 77IF

Wchłanianie wil3oci w okresie 4% 3odzin [(]1)7 2ąC Ppusa Pkóymeps

Wchłanianie wil3oci w okresie 0 dni [(]1)7 2ąF Ppusa Pkóymeps

Wchłanianie wil3oci w okresie % ty3odni [(]1)7 2ąF Ppusa Pkóymeps

Temperatura u3ięcia 1,5%ą GPa7 [°C] 4I S6g 5±

Wytrzymałość Mlamentu na rozciX3anie [GPa] -4 0 7 S6g ±C5

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PRÓBEK DRUKOWANYCH(2):
Właściwość / kierunek 
druku

Poziomo Pionowe osie Y5 ó Oś pionowa Z Getoda

Wytrzymałość na 
rozciX3anie [GPa]

-5 0 C ±2 0 7 F2 0 ± S6g 
±C5B7

Goduł sprężystości [gPa] 7ą± 0 2ą7 7ą± 0 2ą7 7ą- 0 2ą7 S6g 
±C5B7

Całkowite wydłużenie 
przy 3ranicy plastyczności 
[(]

±ą7 0 2ą7 ±ą7 0 2ą7 Cą± 0 2ą± S6g 
±C5B7

Udarność w3 prb'y 
Charpy e3o127 [kJ/m4]

O()89)-9 O()-9 ± 0 7 S6g 
75 B7

°
)79 F2 ;8ć wiófktnkś% F2 :
)C9 Npułapła FN gpifinaó Ppusa iC 13F zkstaba użyta 
dk dpułkwania .pJrełW Póiłi GBckde zkstaby wyfenepkwane 
.pzez 6óicFp Ppusa Editikn w wepsji 7W-2W2 z ustawieniamiU 
lóament Ppusa PETGć /stawienia dpułu 2ąC2 mm M,6T 
)wapstwa k wyskłkści 2ąC2 mm9ć zwapte wapstwy fJpneU 
2ą dkóneU 2ć wy.ebnienie k fęstkści 722:ą óinie pJwnkóefbeć 
.pędłkś% dpułu wy.ebnienia 722 mm'sć ws.Jbczynnił ełstpuzji 
7ą25ć tem.epatupa ełstpudepa C42;8 dóa wszystłich wapstwą 
tem.epatupa stkbu  2;8 dóa wszystłich wapstwć .kzkstabe 
ustawienia dkmyśóneW
)F9 PpJra 8hap.y>efk rez łapru B udepzenie wzdbuż łpawędzi 
zfkdnie z S6g 75 B7
)-9 O( )nk rpeał B rez .pzepwania9ć 8 )ckm.óete rpeał 
B cabłkwite .pzepwanie9ć w nawiasach dpufie najczęściej 
wystę.ujDce uszłkdzenie ń 7'F
WyłXczenie odpowiedzialności
Lyniłi umieszczkne w tej łapcie sbużD jedynie ceókm 
inKkpmacyjnym i .kpJwnawczymW gsiDfane wyniłi zaóeżD w 
dużym stk.niu kd ustawie  dpułuą dkświadczenia k.epatkpa 
i wapunłJw ktkczeniaW 3ażdy jest zkrkwiDzany we wbasnym 
załpesie dk kłpeśóenia mkżóiwkści zastkskwania części 
dpułkwanych wpaz z łknsełwencjamiW Mipma Ppusa Pkóymeps 
nie .knksi żadnej kd.kwiedziaónkści za uszczepreł na zdpkwiu 
óur stpaty matepiaóne i żadne inne zwiDzane z używaniem 
matepiabu .pkdułkwanefk .pzez lpmęW


