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ABS UP Fila
FILAMENTO ORIGINAL DA TIERTIME

Pronta
Entrega

Termo de responsabilidade:
Cada usuário é responsável por determinar a segurança, legalidade e adequação técnica do uso dos materiais para a aplicação pretendida, assim 
como pelas práticas de descarte/reciclagem. A empresa não dá nenhuma garantia, a não ser que anunciada separadamente, sobre a compatibilidade 
do material com determinado uso ou aplicação. A empresa não se responsabilizará por qualquer dano, ferimento ou prejuízo proveniente do uso dos 
materiais em qualquer aplicação particular.

*imagens meramente ilustrativas; consulte a disponibilidade de cores.

Filamentos ABS original UP 
especificamente projetados para 
as impressoras 3D da Tiertime: 
X5, UP300, UP BOX, UP BOX+, 
UP Mini 2, UP Plus 2, possuem 
melhor qualidade de impressão e 
confiabilidade.

• Excelente resistência.
• Baixo odor.
• Solta extremamente fácil do suporte.
• Diâmetro consistente: 1,75mm +/- 
0,03mm
• 01 Rolo com 500g

Cores disponíveis: Branco; Preto; Azul; Verde; Amarelo; Vermelho.
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PLA UP Fila

Pronta
Entrega

FILAMENTO ORIGINAL DA TIERTIME

Filamentos PLA original UP 
especificamente projetados para 
as impressoras 3D da Tiertime: 
X5, UP300, UP BOX, UP BOX+, 
UP Mini 2, UP Plus 2, possuem 
melhor qualidade de impressão e 
confiabilidade.

• Excelente resistência.
• Baixo odor.
• Solta extremamente fácil do suporte.
• Diâmetro consistente: 1,75mm +/- 
0,03mm
• 01 Rolo com 500g

Termo de responsabilidade:
Cada usuário é responsável por determinar a segurança, legalidade e adequação técnica do uso dos materiais para a aplicação pretendida, assim 
como pelas práticas de descarte/reciclagem. A empresa não dá nenhuma garantia, a não ser que anunciada separadamente, sobre a compatibilidade 
do material com determinado uso ou aplicação. A empresa não se responsabilizará por qualquer dano, ferimento ou prejuízo proveniente do uso dos 
materiais em qualquer aplicação particular.

*imagens meramente ilustrativas; consulte a disponibilidade de cores.

Cores disponíveis: Branco; Preto.


