
Versato
Versato® Solid Color LETTER is eenzijdig 
gesatineerd, dicht ingekleurd, gegoten acrylaat. 
Het is uiterst kleurstabiel plaatmateriaal spe-
ciaal ontwikkeld voor gevelbelettering.

	 Aard	en	samenstelling
Versato® Solid Color LETTER beschikt over 
alle uitstekende eigenschappen van gegoten 
acrylaat. Versato® Solid Color LETTER is UV-
stabiel,  kleurecht, gemakkelijk te bewerken, 
licht in gewicht en volledige recyclebaar. U 
mag van dit materiaal verwachten dat deze 
materiaaleigenschappen zeker 25 jaar niet 
merkbaar zullen veranderen.  Versato® Solid 
Color LETTER is dus in alle opzichten een 
kwaliteitsproduct zoals u dat van ons gewend 
bent. De materiaalbasis is formeel polyme-
thylmetacrylaat (PMMA), ook bekend onder 
de merknamen Plexiglas® en Perspex®.   

	 Oppervlak
Het plaatoppervlak is aan één zijde hoog-
glans, aan de andere zijde subtiel gesatineerd. 
De tactiliteit van het materiaal is bijzonder 

aangenaam. Beide oppervlakten zijn ont-
worpen voor duurzaamheid. Versato® Solid 
Color LETTER is chemisch bestendig en 
poriënvrij. Het oppervlak absorbeert geen 
vocht. Onderhoud van het materiaal is dus 
ook eenvoudig en vergt geen speciale doeken 
of middelen.  Zelfs graffity is makkelijk te ver-
wijderen. Het is zeer UV-stabiel dus geschikt 
voor buitentoepassingen.  
 
	 Toepassingen
Vanzelfsprekend is dit materiaal vooral 
geschikt om letters en logo’s van te maken. 
Maar ook meubilair, displays, sokkels, wandbe-
kleding, sanitair, winkelinrichting, discotheekin-
richting, balkonpanelen, balustrades, kastwan-
den en -deuren, gebogen wenteltrappen, 
lampen, bewegwijzering, balies, kunstobjecten, 
werkplekscheidingen, medische apparatuur en 
andere toepassingen in stand- en decorbouw 
en signalisatie.

	 Maatwerk
Versato® Solid Color LETTER is gemakkelijk 

en goed bewerkbaar. U kunt het laseren, fre-
zen, buigen, zetten, boren en verlijmen. Ook 
bij een verstekverlijming blijft het materiaal 
zeer solide. Randafwerking is afhankelijk van 
de gebruikte technieken glans of mat. Ver-
sato® Solid Color LETTER kan ook verlijmd 
worden met andere materialen. Schroefver-
bindingen zijn ook goed mogelijk, mits met 
lichte overmaat voorgeboord.  

	 Voorraadprogramma
Versato® Solid Color LETTER is nu in 11 
kleuren in de dikte 8 mm op voorraad. 
Binnenkort wordt het voorraadprogramma 
uitgebreid met 2 kleuren (wit en zwart) in 18 
mm. Zie ommezijde voor een overzicht van 
het voorraadprogramma met corresponde-
rende kleurcodes.

	 Leveringsmogelijkheden
Klantspecifieke kleurproductie, ook in metallic 
kleuren, is mogelijk bij een minimale afname 
van 90 m2 per kleur. Klantspecifieke productie 
is prijsneutraal. 
In de collectie Solid Color PAN zijn nog eens 
10 kleuren leverbaar, maar dan in tweezij-
dig glans, dikte 18 mm. Hier is een aparte 
datasheet van.

	 Afmetingen
Voorraadmaat is 2020x3020x8 mm en 
2000x3000x18 mm. Op maat zagen is 
mogelijk.

   Belangrijke	opmerkingen
• houd altijd rekening met enige werking van 

het materiaal
• andere diktes zijn naar wens produceer-

baar, maar met minimale afname
• nooit met schuurmiddelen schoonmaken
• kan niet delamineren
• is thermoformeerbaar
• ook koud buigbaar – radius >330x de 

dikte
• bevat totaal geen mogelijk uitdampbare 

stoffen, is volledig inert 
• gemaakt volledig op basis van REACH en 

RoHS normen
• ondanks dat met de hoogste zorgvuldig-

heid wordt geproduceerd zijn kleine kleur-
afwijkingen niet uit te sluiten en derhalve  
te accepteren. De productie is batchgewijs.
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	 Technische	specificaties

 
	 Gewicht
Soortelijke massa van 1.19 g/cm3, dus 18 mm 
weegt 21.6 kg/m2

	 Brandgedrag
Volgens de “oude” classificering valt acrylaat 
onder klasse B2 volgens DIN4102. Dat wil 
zeggen normaal brandbaar. In geval van brand 
druipt Versato® Solid Color LETTER niet, het 
rookt nauwelijks en brandt niet enthousiast 
onder duidelijk waarneembaar geknetter.

	 Diktetolerantie
Versato® Solid Color LETTER heeft een 
toelaatbare tolerantie van +/- 0.3 mm +10% 
van de nominale dikte.

	 Uitzetting	en	krimp
Per meter per 10 graden wordt dit materiaal 
0.6 mm groter of kleiner.  

	 Milieu
Versato® Solid Color LETTER is een zeer 
hoogwaardig product en het is wenselijk het 
materiaal alleen te gebruiken in duurzame 
toepassingen. Het is volledig herbruikbaar 
en recyclebaar, op eenvoudige wijze, zonder 
enige emissie van gevaarlijke stoffen. Wij ne-
men het materiaal na gebruik gaarne retour.

	 Monsters	
Bij voorkeur opvragen per mail: gonneke@py-
rasied.nl. Onze samples zijn alleen kosteloos 
voor professionele gebruikers. 

	 Meer	informatie
Per mail: sales@pyrasied.nl. Telefonisch via 
058-2 150 651.

Versato® Solid Color LETTER is een heel 
aangenaam, mooi en duurzaam materiaal. 
PyraSied heeft meer van dit soort materialen. 
Zie www.pyrasied.nl.

Alle gegevens en adviezen zijn naar bester kunnen en 

weten gedaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventu-

ele vergissingen. Gebruiker dient zicht te allen tijde zelf 

te vergewissen van de geschiktheid van het materiaal 

voor zijn (wijze van) toepassing.  

Versato
	 Eigenschappen

Eigenschap	 Versato®	Solid	 Maateenheid	 Norm 
  Color	LETTER

Treksterkte 75 Mpa ISO 527
E-moduul 3300 Mpa ISO 527
Buigsterkte 110 Mpa ISO 527
Rek voor breuk 5 % ISO 527
Vicat verwekingstemperatuur >115 graden Celsius ISO 306 B
HDT buigtemperatuur >108 graden Celsius ISO 75
Maximale gebruikstemperatuur 75 graden Celsius -

				Voorraadprogramma	met	corresponderende	kleurcodes

Onze	code	 Dikte	 Kleur		 Altern.	code	 Ral		 PMS

121M8004 8/18 wit V104 9016 -
121M8019 8 verkeersgeel V236 ca. 1023     ca. 102
121M8054 8 mintgroen V720 ca. 6029 ca. 356
121M8055 8 geelgroen V710 ca. 6018 ca.367
121M8072 8 grijs V930 ca. 7015 ca. 11
121M8130 8 verkeersrood V455 ca. 3020 ca. 1788
121M8134 8 signaalrood V305 ca. 3001 ca. 215
121M8160 8 ultramarijnblauw V504 ca. 5002 ca. 294
121M8162 8 verkeersblauw V502 ca. 5017 ca. 300
121M8163 8 nachtblauw V508 ca. 5022 ca. 2766
121M8881 8/18 zwart V970 ca. 9005 -

	 Op	korte	termijn	volgen:

Onze	code	 Dikte	 Kleur		 Altern.	code	 Ral		 PMS
- 8 oranje - 2004 021C
- 8 beigebruin - 1019 -
- 8 lichtgrijs - 7040 422C
- 8 donkergrijs  - 7031 431C


