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PLA Tech 
Aby uzyskać lepsze wyniki w zakresie właściwości mechanicznych PLA 

Tech, należy poddać element po wydrukowaniu procesowi 

krystalizacji poprzez wyżarzanie. 

W tym celu zalecamy postępować zgodnie z tą instrukcją: 

1. Nagrzać piekarnik do temperatury wyżarzania (90 °C) 

2. Upewnić się, że w komorze piekarnika panuje jednorodna 

temperatura ( jeśli występują różnice, może to powodować 

wypaczenia) 

3. Umieścić wydrukowany element w piekarniku (wydruk powinien 

być umieszczony na powierzchni słabo przewodzącej ciepło), typowy 

czas wyżarzania 4 godziny. 

4. Po wyjęciu wydruku z piekarnika pozostawić go do ostygnięcia w 

temperaturze otoczenia, aż stanie się całkowicie zimny. 

 

- Proces wyżarzania powoduje skurcz międzycząsteczkowy 

(uporządkowanie struktury krystalicznej wydruku), więc konieczne 

jest zmierzenie tego skurczu aby obliczyć przewymiarowanie wydruku 

w celu uzyskania prawidłowych wymiarów. 

- Nie zalecamy wygrzewania elementów cienkościennych. 
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PLA Tech 
To get a better result in the PLA Tech mechanical properties it is 

necessary to submit the piece once printed to a crystallization 

process by annealing. 

For this we recommend to follow this instructions: 

1. Preheat the oven in a temperature 90 ºC. 

2. Make sure that the temperature in the oven is homogeneous (if 

there are variations it can cause warping in the piece). 

3. Place the printed piece in the oven (the printout should be placed 

in a suitable form so as to prevent deformation), the typical time to 

anneal is 4 hours. 

 

4. Once the piece is removed from the oven, allow it to cool under 

ambient conditions until it is completely cold. 

 

-The annealing process causes a shrinkage in the piece due 

crystallization (ordering of its structure) so it is necessary to measure 

this shrinkage to be able to oversize in order to obtain the original 

measurements. 

- We do not recommend heating thin-walled parts. 

 

 


