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Specialist mondprothetiek Nederland 



Zorgeloos printen 
 

U wilt zo optimaal en efficiënt mogelijk gebruik maken van uw investering. Met 
onze ruime ervaring en opgebouwde kennis bieden wij u een passende cursus, 
installatie en begeleiding. Bovendien biedt het Dental Service Plan van 
Formlabs u directe support van Formlabs met vele extra voordelen. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het werkpaard in de printtechniek 
Werken met de Formlabs Form 3B betekent zorgeloos printen en een schone 
workflow. Het grote platform is compatible met de Form 2 en kan een groot 
volume werkstukken in één keer aan. 
 
Voor de dentale markt zijn speciale printvloeistoffen beschikbaar conform 
MDD 93/42/EEC. De Custom Tray (klasse I), Temporary CB in vier kleuren 
(klasse IIa) en Dental LT Clear voor splints. 
 

Helpdesk om u te ondersteunen 
Heeft u problemen met het printen? Via Teamviewer kunnen wij u op afstand 
begeleiden om samen te scannen 
 

Turnkey-installatie 
De Formlabs Form 3B wordt plug-and-play bij u afgeleverd. U kunt gelijk aan de 
slag.  



Dental LT 

Clear 
3D print resin 
voor splints 

Custom Tray 
3D print resin voor 

custom impression trays 

Temporary CB  

(4 kleuren) 
3D print resin voor Kroon 

& Brugwerk 

Castable Wax 
3D print resin voor K&B 

en frames 

Grey Resin 
3D print resin voor 

orthodontie modellen 

Model Resin 
3D print resin voor 

modellen 

Surgical Guide Resin 
3D print resin voor  

dental surgical guides 

Digital Denture Resins 
3D print resin voor   
digitale prothese 

coming 

soon 

Formlabs Form 3B Materialen 
 

De Formlabs 3B is specifiek ontwikkeld voor het gebruik van biocompatibele 
3D-printmaterialen. De volgende materialen zijn beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prothese combinaties 
De basis komt beschikbaar in 4 verschillende kleuren: Light Pink (LP), Original 
Pink (OP), Reddish Pink (RP) en Dark Pink (DP). De tanden komen in 6 
verschillende kleuren: A1, A2, A3, A3.5, B1 en B2. 
 
 



Ook Zorgeloos printen in uw praktijk? 

Neem dan contact met ons op. 
 

Technische specificaties 
Bouwvolume 145 x 145 x 185 mm 

XY-Resolutie 25 micron 

Laser Spot 85 micron 

Laagdikte 25 – 300 micron 

Techniek Low Force Stereolithography (LFS)TM 

Afmetingen 40,5 x 37,5 x 53 cm 

Gewicht 17,5 kg 

Garantie 12 maanden (optie 12 maanden extra) 
 
 

Accessoires 
 
Formlabs heeft een geautomatiseerde 
post-processing unit, bestaande uit de 
FORM WASH en de 
FORM CURE. Voor het 
spoelen wordt IPA of de 
Formlabs TPM Wash 
Solvent gebruikt die 
geen alcohol bevat.  
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