
Versato®

De Versato® New Colours (NC) collectie is een prachtige kleurencollectie gemaakt van gegoten 

acrylaat (PMMA/Plexiglas). De NC collectie bestaat uit 22 transparante kleuren met een glanzend of 

(tweezijdig) gesatineerd oppervlak en is op voorraad in 15 mm. Kortom, als u op zoek bent naar dik 

gekleurd acrylaat voor constructieve of esthetische toepassingen kan PyraSied u helpen!
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p r o d u c t  d a t a s h e e t

• 22 unieke kleuren op voorraad

• Optisch zuiver plaatmateriaal

• Keuze uit een glanzend of gesatineerd oppervlak

• UV-bestendig en zeer kleurstabiel

• 15 mm dik 

• Zeer gemakkelijk te bewerken

• Volledig recyclebaar

Belangrijke kenmerken



Materiaalomschrijving

De Versato® New Colours collectie 
is een kleurencollectie die gemaakt 
is van 15mm dik gegoten acrylaat. 
Dit betekent: uitermate kleurecht, 
gemakkelijk te bewerken, licht in 
gewicht ten opzichte van glas en vol-
ledig recyclebaar. Deze kleurencol-
lectie van PyraSied is op voorraad in 
15 mm dik.
 

Oppervlak
De NC collectie bestaat uit 22 
prachtige kleuren die transparant zijn 
met een hoogglans oppervlak. Alle 
kleuren kunnen gemaakt worden met 
een één- of tweezijdig gesatineerd 
oppervlak. De platen kunnen ook 
gemaakt worden met een renewable 
matte oppervlak. Een gesatineerd of 
gematteerd oppervlak is al mogelijk 
vanaf een minimale order hoeveel-
heid van 5 volle platen (is 30 m2). In-
dien beschadigd kan het oppervlak 
eenvoudig en snel hersteld worden 
middels schuren en polijsten. 

Toepassingen
Het toepassingsgebied van Versato® 
New Colours is zeer breed. De ma-
teriaaleigenschappen, zoals chemi-
sche stabiliteit, uitstekende kleurecht-
heid, bewerkingsgemak en relatieve 

stijfheid zijn heel gunstig en het 
materiaal is zeer stabiel en prachtig 
met licht. Dit materiaal is uitstekend 
toe te passen als vitrinekast, awards, 
bar- en baliefronten, decors, meu-
bilair, scheidingswanden en winkel-
presentaties. Toepassingen in natte 
ruimtes en buiten als balkonpaneel, 
separatiewand en belettering is ook 
mogelijk. 

Maatwerk
Versato® NC kan zeer eenvoudig 
worden bewerkt door elk bedrijf of 
persoon met enige ervaring in het 
bewerken van acrylaat. Het is moge-
lijk om dit materiaal te zagen, frezen, 
laseren, warm buigen, verlijmen, 
boren, facetteren, polijsten, matteren 
en printen. Het materiaal – het is een 
thermoplast – kan met warmte zacht 
worden gemaakt en dan gebogen 
of vacuumgevormd. 
 
PyraSied biedt naast materiaalontwik-
keling, voorraadbeheer en distribu-
tie ook additionele services op het 
gebied van bewerking. Wij bewerken 
al meer dan 35 jaar acrylaat voor 
de architectuur, retail, verlichting en 
high-tech industrie. 



Voorraadprogramma

Leveringsmogelijkheden
Wij hebben samples beschikbaar 
van 22 glanskleuren en 8 satijnkleu-
ren. Eenzijdig en tweezijdig satijn zijn 
beide geen standaard voorraadpro-
ducten, maar kunnen snel worden 
geproduceerd en geleverd (4 à 6 
weken). 

Wilt u een andere kleur of dikte, 
dan  kunnen wij dit gemakkelijk 
voor u laten produceren. Minimale 
hoeveelheid is 5 volle platen maat 
3020x2030mm t/m een dikte van 
20mm. Lever tijd speciale aanmaak is 
doorgaans 4 weken. 

oppervlak artikel kleur dikte in mm

3 4 5 6 8 10 12 15 20

glans 11901 goudsbloemgeel l

glans 11902 camel l

glans 11903 zachtgeel l

glans 15902 lichtoranje l

glans 15903 gedekt oranje l

glans 12905 cranberryrood l

glans 12906 framboos l

glans 12907 violet l

glans 12908 roodpaars l

glans 14903 beigegroen l

glans 14904 geelgroen l

glans 14905 mosgroen l

glans 14906 grasgroen l

glans 14907 zeegroen l

glans 16908 olijfgroen l

glans 13904 nachtblauw l

glans 13905 kobaltblauw l

glans 16907 grijsblauw l

glans 16906 warm smoke l

glans 16909 aubergine bruin l

glans 16911 beige geel l

glans 16912 antraciet l

Vraag onze afdeling Sales & Sup-
por t (sales@pyrasied.nl) voor meer 
informatie.

ALLE KLEUREN ZIJN OOK MET SATIJN OPPERVLAK TE MAKEN
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Technische specificaties

Onderhoud 
Acrylaat kan schoongemaakt worden 
met een zachte of nonwoven doek. 
Je kunt water gebruiken met een 
beetje afwasmiddel, huishoudazijn 
of reinigingsalcohol. Maak het niet 
schoon met een droge doek, dit 
maakt het materiaal statisch. Pyra-
Sied adviseer t Burnus antistatische 
reiniger of VuPlex te gebruiken. VuPlex 
geeft een beschermende laag en 
verwijder t visueel kleine krasjes.

Uitzettingscoëfficient 0,6 mm/m/10ºC
Soortelijke massa 1,19 g/cm3

Diktetolerantie 0,4mm +/- 10% van de nominale dikte
Zaagtolerantie +/- 1mm
Afwijking haaksheid 1,5 mm/1m
Emoduul 3300 MPA
Brandclassificering E volgens EN13501
Buigsterkte 1200 kg/cm
Gebruikerstemperatuur -40ºC – +80ºC
Randen Schoongezaagd
Beschermfolie Alle platen zijn tweezijdig voorzien van een PE-beschermfolie.

PyraSied kan deze multifunctionele 
reinigingsmiddelen leveren. Gebruik 
nooit Glassex, sterke oplosmiddelen, 
schotch-brite en andere schurende 
producten.

Milieu
Het is wenselijk deze materialen al-
leen voor duurzame toepassingen 
te gebruiken. PyraSied hecht veel 
waarde aan mens en milieu. Daarom 

nemen we graag gebruikt plaatma-
teriaal terug voor volledige recycling. 

Samples
Samples zijn te bestellen via onze 
website www.pyrasied.nl. Professio-
nals kunnen ook samples bestellen 
door een e-mail te sturen naar 
marketing@pyrasied.nl. 


