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Instrucțiuni de utilizare 

Explicarea simbolurilor 

   
Păstrați uscat Expiră la: Atenție: pericol 

pt. sănătate 
28° C 
82° F 

18° C 

 

 

Curățarea: 
• Pentru curățare, utilizați o baie neîncălzită de ultrasunete cu 

isopropanol (≥97%). Urmați instrucțiunile date de producătorul 
aparatului.  

 
Obiectele printate sunt curățate în două etape:  

 
Etapa 1 - Pre-curățarea: 

• Opțional: Înainte de procesul efectiv de pre-curățare, 
obiectele printate pot fi pre-tratate prin imersia repetată în 
isopropanol pentru 15 sec. Obiectele printate trebuie ținute 
pe un suport folosind clești.  
  

Consultați  
instrucțiunile de 
utilizare 

64° F 

Temperature limit Caution: Serious 
health hazard 

 

 

• 3 minutes în baie de ultrasunete cu isopropanol. Cavitățile 
deschise din obiectele printate trebuie orientate cu fața în 
jos. Baia de pre-curățare poate fi folosită de mai multe ori.  
Totuși, lichidul de curățare trebuie schimbat ori de câte ori 
obiectele nu ies curate.

 Număr de referință Atenție: 
periculos pt 
mediul 
înconjurător 

Feriți de razele soarelui 
 

1. Indicații 
DD exaprint este o rășină fotopolimerizabilă dentară, pentru fabricarea de 
modele de lucru și demonstrative în imprimante 3D (DLP; SLA; LCD). 

2. Contraindicații 
Materialul nu este un dispozitiv medical și trebuie utilizat doar pentru 
indicațiile date imprimantelor 3D.   

3. Informații pentru siguranță 
Vă rugăm să respectați indicațiile date în fișa de siguranță a produsului în 
varianta actualizată. Evitați contactul cu materialul nepolimerizat în timpul 
procesării. Purtați mănuși de protecție, ochelari și o mască facială pentru a 
evita iritațiile. Dacă produsul nu va fi folosit conform indicațiilor, calitatea 
rezultatului va fi afectată. 

4. Manipulare și depozitare 
Utilizați doar material curat, din ambalaj intact. Depozitați materialul în 
recipiente bine închise, ferite de razele soarelui, la 18°C-28°C. DD exaprint 
ar trebui expus la lumină doar pe perioade foarte scurte de timp, în timpul 
utilizării; în caz contrar poate apare prepolimerizarea prematură a 
materialului. Pentru a evita contaminarea între diferite materiale de 
printare, recomandăm utilizarea de tăvițe diferite.  

5. Instrucțiuni pentru utilizare 
Vă rugăm să urmați următorul protocol pentru a obține rezultate optime:  

 
Procesare: 
Asigurați-vă anterior că imprimanta 3D este în condiții optime, curată și 
alimentată cu suficient material.  

• Înclinați ușor recipientul înainte și înapoi de câteva ori înainte 
de utilizare – nu scuturați pentru a evita formarea de bule! 

• Turnați cu grijă rășina în tavă și așteptați până nu mai există 
bule vizibile. 

• Mențineți temperatura procesului la 23-35°C (depinde de 
temperatura ambientală). 

 
Condiții ce trebuie luate în considerare: 

• Grosimea recomandată a straturilor printate DLP: 50 µm 
• Se recomandă pereți de 3 mm grosime în cazul modelelor 

cavitare. 
 

După procesul de printare: 
• Recomandăm un timp de scurgere a platformei de aprox. 

10 min. după finalizarea procesului de printare.  
• Post-procesarea imediată a obiectelor printate pentru a evita 

deformările. Dacă post-procesarea imediată nu este posibilă, 
lăsați obiectele pe platforma  de lucru, în imprimantă.   

• Îndepărtați materialul rămas în tavă după printare în 
recipientul original sau în alt recipient impermeabil la lumină, 
în decurs de maxim 12h 

 
Etapa 2 – Procedeul principal de curățare: 

• Curățați obiectele printate pentru încă 3 minute în soluție 
curată  

• În această etapă, pentru a obține rezultate constante, nu 
utilizați soluția de curățare decât strict pentru un singur 
proces.  
 

După aceasta, obiectele printate trebuie uscate cu grijă cu aer comprimat. 
Dacă mai există reziduuri de rășină după uscare, sau dacă apar din zonele 
retentive în timpul uscării, vă rugăm să repetați procesul de curățare. 

 
Polimerizarea finală: 
Post-polimerizarea are o influență semnificativă asupra calității suprafeței 
și a rezistenței obiectelor printate. Se recmandă ca post-polimerizarea să 
aibă loc la 20 minute după procesul principal de curățare. Asigurați-vă că 
obiectele printate nu se ating între ele și nu se suprapun. Formarea de 
umbre afectează negativ polimerizarea finală.  

 
Optional, structurile de suport care încurcă ca poziție pot fi îndepărtate cu 
grijă înainte de polimerizarea finală. Obiectul printat trebuie curățat din nou 
cu isopropanol. În general nu este necesară îndepărtarea acestora.  

 
In principiu, diverse echipamente pot fi utilizate pentru polimerizarea finală. 
Pentru rezultate optime cu DD exaprint, recomandăm: 
• Otoflash G171 – Lampă de polimerizare cu lămpi 

stroboscopice de xenon (Producător: NK-Optik GmbH) 
 

Parametrii pentru Otoflash G171 
Art nr. Produs Parametrii Atmosferă protejată 
D120 DD 

exaprint 
1. 2000 flashuri 
2. Întoarceți obiectul 

printat – 2 min. răcire 
cu capacul deschis 

3. 2000 flashuri 

Nu este  necesară 
– totuși, se 
recomandă 
nitrogen N2 
(puritate 2,6 gr.)  

 
Procesarea finală: 
DD exaprint poate fi finisat și lustruit în modul obișnuit. Pentru a obține 
rezultate optime, asigurați-vă că aplicați o presiune de contact scăzută și 
viteză redusă.  
Reziduurile procesuale pot fi îndepărtate cu aer comprimat. Curățarea 
finală se realizează prin evaporare. Căldura excesivă trebuie evitată în 
acestă etapă. 

6. Îndepărtarea 
Aruncarea lichidului, dizolvat (în isopropanol) sau parțial polimerizat se face 
în concordanță cu regulamentele oficiale. Nu se aruncă în canalizare sau 
împreună cu gunoiul menajer.  

 
Instrucțiunile de utilizare au fost concepute pe baza cunoștințelor noastre și sunt 
puse la dispoziție fără nicio obligație. Este obligația Dumneavostră să testați 
produsul și să vă asumați modul de utilizare. Calitatea produselor este 
întotdeauna garantată, conform standardelor noastre. Dezvoltăm continuu 
produsele noastre, motiv pentru care ne rezervăm dreptul să operăm modificări. 
Cea mai nouă versiune a instrucțiunilor o puteți descărca de pe: 
www.dentaldirekt.de/en Această versiune înlocuiește versiunile 
anterioare.  


