
De la partea verde la o parte complet metalică din oțel inoxidabil 316L și 17-4 PH 

 

Componenta trebuie pregătită pentru procesul de dezlegare și sinterizare încă din faza de construcție. În 
acest scop, fabricați componentele dvs. conform instrucțiunilor oficiale de proiectare. După ce partea 
verde a fost terminată, aceasta poate fi deja post-procesată. Îndepărtați orice artefacte în exces, bulgări 
sau reziduuri de adeziv și neteziți suprafețele cu hârtie abrazivă pentru a obține un finisaj uniform și 
pentru a compensa micile erori de deformare. 

 

Partea verde TREBUIE să fie eliberată de orice material străin înainte de procesul de dezlegare și 
sinterizare. Vă rugăm să vă asigurați că nu există reziduuri de adeziv, uleiuri sau alte materiale pe 
componentă. Materialele străine duc la un proces de dezlegare și sinterizare eșuat. 

 

Pentru mai multe informații despre construcție, liniile directoare oficiale de proiectare sau post-
procesarea pieselor ecologice, vă rugăm să contactați echipa noastră de experți. 

 

Pregătirea expedierii 

Vă rugăm să rețineți că un Tichet de service este valabil pentru până la 1 kilogram! Pentru fiecare 
kilogram sau parte suplimentară trebuie achiziționat un Tichet de service suplimentar. Dacă există un 
singur Bilet de Servicii, se va procesa doar 1 kilogram. 

 

După achiziție veți primi un e-mail separat de la noi cu un număr individual de bilet, precum și 
formularul oficial de trimitere și etichetele de expediere. 

 

• Completați formularul de trimitere și puneți-l în pachet. 
• Tipăriți numărul individual de bilet și puneți-l și în pachet. 
• Împachetați piesele verzi reprelucrate în siguranță și căptușite pentru a preveni deteriorarea 

transportului. 
• Puneți eticheta de retur în pachet și lipiți eticheta de expediere pe pachet. 

 

 

 

 

 

 



Procesul de dezlegare și sinterizare 

 

Procesul se efectuează de două ori pe lună. 

 

Vă rugăm să rețineți că componentele dvs. trebuie să ajungă cel târziu vineri înainte de procesul de 
dezlegare și sinterizare planificat. Dacă componentele ajung la o dată ulterioară, acestea nu vor fi 
procesate până la următorul ciclu. Întregul proces durează aprox. 2-3 zile lucrătoare, astfel încât 
componentele finite vă vor fi returnate probabil vineri. 

 

Notă: Pentru procesul de dezlegare și sinterizare, componentele nu pot depăși dimensiunea de 
100x100x100 mm. Toate componentele care depășesc această dimensiune trebuie aprobate în prealabil. 

 

Pentru a garanta un proces fără probleme, lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri. Dacă aveți întrebări 
despre proces sau componenta dvs., echipa noastră de experți vă stă la dispoziție în orice moment! 


