
Versato®
 Aard en samenstelling
Versato® blokmateriaal is hoogmoleculair, 
gegoten acrylaat. Blokmateriaal is leverbaar 
vanaf 30 mm in diverse maten. Onder de 30 
mm spreken we van plaatmateriaal. Pyrasied 
heeft als enige in Nederland acrylaat heldere 
blokken dikker dan 80 mm op voorraad – 
namelijk tot en met een dikte van 200 mm.  
Versato®  gegoten acrylaat voldoet aan de 
standaard ISO-7823-1. Het materiaal is bij-
zonder UV-stabiel en dus volstrekt kleurecht.  

 Oppervlak
Het oppervlak is standaard hoogglans. Kopse 
kanten zijn ruw gezaagd. Te beginnen met 
dikte 100 mm moeten we vanaf twee zijden 
zagen en is de kopse kant zeer ruw.
Het oppervlak kan door ons worden gemat-
teerd. Type RM – Renewable Matt – is de 
meest voorkomende mattering. Echter ook 
een glans oppervlak kan wederom worden 
gepolijst.  
 

 Toepassingen
Traptreden of volledige trappen, lichtobjecten, 
aquariumwanden, kunstobjecten, (winkel)
interieurbouw, bewegwijzering, letters en 
tekens, presentatieblok, stand- en decorbouw, 
poten voor tafels, stoelen en ander meubilair, 
doorzichtige vloeren in vides of balkons, mo-
dellen, (juwelen)displays, medische apparatuur, 
machineonderdelen, kijkglazen, mangatdeksels, 
etc. 

 Maatwerk
In onze werkplaats zagen wij de blokken tot 
100 mm voor u netjes op maat. Bij blokken 
vanaf dikte 100 mm wordt het materiaal met 
overmaat geleverd. 
Versato® acrylaat blokmateriaal wordt span-
ningsloos geleverd. Het materiaal is zeer goed 
bewerkbaar: lijmen (na aanvullende bewer-
kingen voor het lijmen beslist temperen), 
buigen, frezen, boren, coaten en beletteren. 

Randafwerking: polijsten, matteren en/of 
facetteren.  
Deze bewerkingen kunt u vanzelfsprekend 
door PyraSied laten uitvoeren. We leveren 
vanuit onze uitstekend geoutilleerde werk-
plaats – waar high-tech machines en klassiek 
vakmanschap zorgen voor een optimaal re-
sultaat - geheel op maat volgens uw tekening 
of ontwerp.

 Formaat
De standaardmaat is 2040x3040mm, maar 
groter is ook leverbaar. Uiteraard kunnen wij 
de blokken voor u op maat zagen.  

 Voorraadprogramma
Diktes 30-40-50-60-70-80 mm in de maat 
2040x3040 mm (soms 1250x2050). 
Diktes 90-100-110-120 mm in de maat 
1250x2050 mm.
Vanaf 140-210mm is de maat gewoonlijk 
1000x830 (max 3000x830). 
Dikker : maatvoering op aanvraag. 
 
 Leveringsmogelijkheden
Versato® acrylaat blokken zijn voorradig in 
helder. Het maken van gekleurde blokken 
naar uw wens of specificatie is eenvoudig en 
niet veel duurder dan het kleurloze materiaal. 
Vaak kan al vanaf enige m2 voor u worden 
gemaakt. Raadpleeg hiervoor onze verkoop-
afdeling. 

Opmerking: tot dikte 100 mm kan door ons 
in 1 gang worden gezaagd. Bij grotere diktes 
wordt in 2 gangen gezaagd, waardoor de 
kanten niet volledig vlak zijn.

		 Technische	specificaties
 
 Eigenschappen 
Het materiaal is relatief licht, stijf, moeilijk 
breekbaar, weersbestendig en zeer UV-stabiel.  
Versato® gegoten blok is dus uitstekend 
buiten te gebruiken. Het materiaal voelt erg 
plezierig en warm aan en heeft uitmuntende 
lichttechnische eigenschappen. 

 

a c r y l a a t  b l o k k e n 
Versato® 

Diverse uitvoeringen van Versato® acrylaat blokken
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 Toleranties
Zaagtolerantie is +/- 1 mm.
Blokken : 2050 x 1250 mm 
Nominale dikte in mm   
  Min.          Max
30  28,5  31,5 
35  33,3  37,0 
40  38,0  42,0 
45  43,0  47,0 
50  48,0  52,5 
55  53.0  57,8 
60  58,0  63,0 
65  63,0  70,0 
70  68,0  75.0 
75  73.0  80.0 
80  78.0  85.0 
85  82,0  90,0 
90  87,0  95,0
95  92,0  100,0 
100  97,0  106,0 

Diktetolerantie is:  
Dikker 110-120 -4 / + 10 mm
130-150 -5/+10
160-180 -7/+12
200 -8/+13
250 -10/+15/+4 

 Blokken 3040x2040 mm
 Nominale dikte in mm voor deze maat is 
+/- 10%
 
 

 Optische kwaliteit
Acrylaat met een glansoppervlak heeft 
een zuivere reflectie. Positieve of negatieve 
oppervlaktefouten zoals krasjes, plekken of  
gietfouten groter dan 3 mm2 of maximaal 5 
mm lang mogen niet voorkomen.
Fouten met een oppervlakte minder dan 1 
mm2 en kleiner dan 1 mm bij een onderlinge 
afstand van meer dan 500 mm vallen binnen 
de tolerantie en zijn geen reden tot recla-
matie.

 Brandgedrag
Volgens DIN4102 valt acrylaat onder klasse 
B2. Dat betekent normaal brandbaar. Ons 
Versato® gegoten acrylaat druipt niet en 
rookt nauwelijks. Volgens EN 13501-1  is de 
brandklasse E, bijvoegsel s1 en d0. 

 Milieu
Versato® is een zeer hoogwaardig product 
en het is wenselijk het materiaal alleen te ge-
bruiken ten behoeve van duurzame toepas-
singen. Versato® kan volledig opnieuw worden 
gebruikt. 
PyraSied hecht bijzonder veel waarde aan 
mens en milieu. Wij nemen gebruikt materiaal 
gaarne retour voor een volledige recycling.

 Monsters
Deze kunt u opvragen bij monsters@pyra-
sied.nl of via onze website. Uiteraard kunt u 
ook telefonisch monsters opvragen. 

 Meer informatie
Telefoon + 31 (0) 58-2150651 
www.pyrasied.nl  sales@pyrasied.nl

 Algemeen
. soortelijke massa ISO 1183 1.19 kg/dm3

. rockwell hardheid ISO 2039-2 102 op schaal M

. waterabsorptie ISO 62 0.2 %

 Mechanisch 
. uitzettingscoëfficiënt  ASTM D696 0.6  mm/m/10ºC. 
. E-moduul  ISO 178 3300      MPA bij 20º C 
. treksterkte ISO 527 75 MPA 
. slagvastheid volgens Charpy ISO 179 12 kJ.m-2 

 Overig
. gebruikstemperatuur  – 40º t/m + 80ºC
. Vicat verwekingspunt ISO 306A >110 C
. lichttransmissie ASTM D1003 >92 %
. brekingsindex ISO 489 A 1.49
. oppervlakteweerstand IEC 93 > 1014 Ohm/m-2 
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