
Buis & Staf
	 Aard	en	samenstelling
De buizen en staven worden vervaardigd uit 
helder PMMA (acrylaat), waarbij de gegoten 
buizen, rondstaven en vierkantstaven in alle 
eigenschappen superieur zijn aan de geëx-
trudeerde typen. Onze gegoten producten 
zijn zonder meer van A1 kwaliteit en 100% 
optisch zuiver. De geëxtrudeerde buizen zijn 
niet altijd 100% vrij van extrusiestrepen. Bij de 
matte uitvoering zijn nauwelijks extrusiestre-
pen zichtbaar. Deze buizen worden geëx-
trudeerd met een speciaal ganulaat dat aan 
beide zijden mat optrekt bij afkoeling. Optisch 
geeft dit een prachtig effect. Dit type buis 
onderscheidt zich qua overige eigenschappen 
niet van de heldere, glanzende geëxtrudeerde 
acrylaatbuizen.

	 Toepassingen	
Het toepassingsgebied is zeer breed. Acrylaat 
buis en staf worden gebruikt in de stand- en 
tentoonstellingsbouw, in de displaysector, in 
de meubelbouw maar ook in de techniek. 
Bekend zijn natuurlijk ook waterbelkolom-

men (de zgn. bubbelbuis). De matte buis is bij 
uitstek een verlichtingsbuis. Het effect is veel 
zachter dan bij de glanzende wit-opale buizen.

	 Maatwerk
Buizen kunnen worden geboord, gelijmd, 
warm vervormd, gefreesd, gezaagd, beletterd, 
bespoten. 

	 Voorraadprogramma
Voor een compleet overzicht van onze voor-
raad verwijzen wij u graag naar ons leverings-
programma. 
Gegoten buis loopt van diameter 40 mm tot 
en met diameter 1000 mm.  
Gegoten vierkantstaf loopt van 10 x 10 mm 
tot 100 x 100 mm.
Gegoten rondstaf van Ø 5 tot 200 mm. Vanaf 
Ø 110 is de lengte 1000 mm.
Geëxtrudeerde buis van rond 8 mm tot 400 
mm. Geëxtrudeerde rondstaf van 2 mm tot 
60 mm.

	 Leveringsprogramma
Wij leveren buis en staf op volle lengtes en 
desgewenst op maat gezaagd. Extrusiebuis 
is standaard kleurloos en kan pas in grotere 
hoeveelheden in kleur worden gemaakt. De 
gegoten buis kan reeds vanaf 100 kg in kleur 
worden geproduceerd. Gekleurde rond- en 
vierkantstaf is op aanvraag. Voor rond- en 
vierkantstaf in (fluo)kleur telt dat de minimale 
afname gelijk moet zijn aan wat uit een plaat 
met een maat van 1200mm x 2000mm 
wordt geproduceerd. Bijvoorbeeld bij 50 mm 
is dit 12 stuks (L=2000).

	 Technische	specificaties

	 Eigenschappen	
Er zijn uitgebreide overzichten van de chemi-
sche resistentie en tevens van de druk waar-
aan buizen kunnen worden blootgesteld.
Soortelijke massa 1.19 gr/cm3

Gebruikstemperatuur –40 tot 80º C
Brandklasse B2
Uitzettingscoëfficiënt 0.8 mm/m1/10º C
Lichtdoorlaat : helder 92.3% en mat 80%
K-waarde 0.19 W/m*K
Elasticiteitsmodulus ca 3300 MPa
Buigsterkte 1200 kg/cm
Notch impact sterkte 2.2 kJ/m2

Rockwell bal hardheid 100 Mpa
Het materiaal is geschikt voor buitengebruik, 
maar minder stabiel dan plaatmateriaal 
(oppassen met UV).

	 Afmetingen
De standaardlengte van bijna alle geëxtru-
deerde buizen en staven is 2000 mm.
Van de gegoten buis is deze tot rond 300 
ook 2000 mm, maar daarboven is het 2050 
mm. Overlengtes zijn soms voorradig. Zie 
voor details het leveringsprogramma.

	 Toleranties	
De toegestane toleranties op onze buis en 
staf zijn de volgende:
Wanddikte +/-10%, uitwendige diameter 
+1% tot –0.5%, lengte +/-1%, onrondheid
uitwendig 0.3%, onrondheid inwendig 0.1%. 
De buizen worden door de fabrikant steek-
proefsgewijs nagemeten. Als de maatvoering 
erg nauw komt, is overleg en speciale produc-
tie noodzakelijk.
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g e g o t e n  e n  g e ë x t r u d e e r d  a c r y l a a t

Reactoronderdeel uit acrylaat met hoogwaardige, waterdichte verlijming 
van twee buizen met schuin gefreesde ring op flenzen.



Buis & Staf
	 Aard	en	samenstelling
De polycarbonaatbuizen worden geëxtru-
deerd uit normaal standaard granulaat en zijn 
niet gecoëxtrudeerd, m.a.w. niet voorzien van 
een additionele UV-beschermende laag. Dit 
betekent dat de buizen bij buitengebruik lang-
zaam verouderen. Geëxtrudeerde polycarbo-
naat buizen zijn minder strak dan gegoten of 
geëxtrudeerde acrylaatbuizen. De extrusie-
strepen zijn bij heldere polycarbonaat buizen 
doorgaans in enige mate waarneembaar. De 
polycarbonaat rondstaf is wel gemaakt van 
doorzichtig materiaal maar is uitwendig ruw, 
net als polycarbonaat blokmateriaal.

	 Toepassingen
Met name in de verlichting als afscherming 
om lichtbronnen in productieruimtes, maar 
ook op andere punten waar ronde, heldere, 
slagvaste buis wenselijk is (dus in openbare 
ruimtes). Natuurlijk diverse andere voorna-
melijk technische toepassingen. 
Rondstaf wordt gebruikt bij technische toe-
passingen waar slagvastheid een rol speelt of 

waar de brandnorm B1 wordt vereist.

	 Maatwerk
Buizen kunnen worden geboord, gelijmd, 
warm vervormd, gefreesd, gezaagd, beletterd, 
bespoten. 
We leveren vanuit onze uitstekend geou-
tilleerde werkplaats – waar high-tech en 
klassiek vakmanschap zorgen voor een 
optimaal resultaat - geheel op maat volgens 
uw tekening of ontwerp. Installatie ter plekke 
is ook mogelijk.

	 Voorraadprogramma
Ons voorraadprogramma bevat buizen met 
een diameter van 10 mm t/m 250 mm in 
wanddikten 2 en 3 mm. Polycarbonaat rond-
staf is verkrijgbaar in diameters 10 t/m 100 
mm. De voorraad is beperkt.
Voor onze complete voorraad verwijzen wij 
u graag naar ons leveringsprogramma. 

	 Technische	specificaties

	 Eigenschappen	
Er zijn uitgebreide overzichten van de chemi-
sche resistentie en tevens van de druk waar-
aan buizen kunnen worden blootgesteld.
Soortelijke massa 1.20 gr/cm3

Gebruikstemperatuur – 100 tot +120º C
Maximale kortstondige temperatuur: 140º C
Brandklasse B1
Uitzettingscoëfficiënt 0.65 mm/m1/10º C
Doorslagspanning : droog/50% relatieve 
vochtigheid/ 30 Kv/mm DIN 53481
Slagvastheid: geen breuk bij DIN 53453
E-moduul 2300 N/mm volgens DIN 53457
Treksterkte 65 N/mm volgens DIN 53455
Tijdoprekkracht: bij 1% rek in 1000 uur DIN 
53444 is 35 N/mm2

	 Afmetingen
De buizen worden geleverd op een stan-
daardlengte van 2000 mm. De standaardleng-
te van de rondstaf is 1000 mm. Vanzelfspre-
kend kunnen wij buis en staf voor u op maat 
zagen. Lengte volgens klantspecificatie kan op 
aanvraag en alleen bij grote hoeveelheden 
worden geproduceerd.

	 Toleranties	
Over het algemeen voldoen de buizen aan 
de volgende toleranties:
Wanddikte +/-10%, uitwendige diameter 
+1% tot –0.5%, lengte +/-1%, onrondheid
uitwendig 0.3%, onrondheid inwendig 
0.1%. De buizen worden door de fabrikant 
steekproefsgewijs nagemeten. Als u nauwkeu-
rige tolerantie vereist is overleg en speciale 
productie noodzakelijk.

	 Milieu
Acrylaat buis is een zeer hoogwaardig pro-
duct en het is wenselijk het materiaal alleen 
te gebruiken in duurzame toepassingen. Het 
kan volledig opnieuw worden gebruikt. Wij 
hechten bijzonder veel waarde aan mens en 
milieu. Wij nemen daarom gebruikt materiaal 
gaarne retour voor een volledige recycling.

	 Meer	informatie
Telefoon +31(0)58-215 06 51
www.pyrasied.nl, sales@pyrasied.nl
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