
Smile
Smile Plastics is een van de nieuwste collecties van onze milieuvriendelijke kunststoffen collectie. 

Een collectie van decoratief plaatmateriaal gemaakt van 100% plastic afval. Hiervoor worden on-

der andere gerecyclede plastic PET-flessen, yoghurtbekertjes, verpakkingsmateriaal en snijplanken 

gebruikt. 
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• Elke plaat is volledig gemaakt van plastic afval

• Vochtbestendig

• Volledig recyclebaar

• Gemakkelijk te bewerken

Belangrijke kenmerken



Kleur en oppervlak
Smile Plastics heeft 6 standaardtypes, 
die bestaan uit 3 soorten materialen, 
namelijk polystyreen (HIPS), PET en 
Polyethyleen (HDPE). Elk type wordt 
geleverd met een mat oppervlak.
De platen worden gemaakt middels 
het persen van plastic afval en varië-
ren daarom in patroon of kleur. Smile 
Plastics probeert de platen vlekvrij en 
zonder kleine deukjes te persen, maar 
kleine afwijkingen horen bij dit pro-
ductieproces en worden gezien als 
‘Natural feature’. Zo kunnen sommige 
platen Black en Blue Dapple gele 
vlekjes bevatten. Neem contact met 
ons op als dit een probleem kan zijn.

Plaatmaat en diktes
Het plaatmateriaal is leverbaar in 12 
en 20 mm in de maximale afmeting 
2000x1000mm.
 

Eigenschappen
Alle Smile Plastics types zijn stijf, vol-
ledig vocht- en weersbestendig. De 
verschillende types worden op dit 
moment getest op UV-stabiliteit. Alle 
platen van Smile Plastics zijn gemaakt 
van gebruikte kunststoffen. Ook al 
zijn deze kunststoffen food grade, dit 
maakt de Smile Plastics platen niet 
automatisch food grade. Dit kan wel 
batchgewijs getest te worden om een 
food grade certificaat te bemach-
tigen. Qua brandcertificering zit er 
verschil in welk materiaal Smile Plastics 
het betreft. Polystyreen is brandbaar 
materiaal en moet daardoor op 
een ruime afstand van een open 
vlam geplaatst worden. PET is moei-
lijk brandbaar en valt daarom in de 
brandklasse Bs1d1 volgens EN13501.  

Toepassingen
De materialen van Smile Plastics zijn 
zeer geschikt als decoratief plaatma-
teriaal voor de meest uiteenlopende 
toepassingen. Bar- en baliefronten, 
meubilair, wandbekleding, winkelpre-
sentaties en nog veel meer estheti-
sche toepassingen. Op de Ocean 
na zijn alle types geschikt voor zowel 
binnen- als buitengebruik. 

Materiaalomschrijving
 Bewerking
Het materiaal kan gemakkelijk bewerkt 
worden met standaard houtbewer-
kingsmachines. De bewerkingsmoge-
lijkheden verschillen per type mate-
riaal. Elk materiaal is gemakkelijk te 
zagen, frezen, boren en schuren. Je 
kunt de platen niet laseren.  
De PET en Polystyreen types kunnen  
gemakkelijk worden gebogen en 
verlijmd worden. HDPE is daarentegen 
zeer lastig te buigen en te verlijmen, 
dit kan opgelost worden door de pla-
ten vast te boren. Het materiaal kan 
door PyraSied bewerkt worden, maar 
ook door interieurbouwers, keuken- of 
badkamerspecialisten. 

Onderhoud
Deze platen hebben weinig onder-
houd nodig. Vuil en vlekken kunnen 
gemakkelijk verwijderd worden door 
mild schoonmaakmiddel te gebrui-
ken met warm water. Het materiaal 
is vrij zacht, dus let wel op dat je 
geen schurende middelen gebruikt. 
De HIPS en PET platen zijn gevoelig 
voor organische oplosmiddelen zoals 
aceton, verfafbijtmiddel en sommige 
schoonmaakmiddelen. Krassen in het 
materiaal kunnen verwijderd worden 
door het te schuren met het juiste 
schuurpapier. Gebruik geen spatels, 
deze kunnen krassen veroorzaken. 
De Alba (HIPS) plaat heeft metaalfolie 
in het materiaal en deze vlokjes kun-
nen losraken door hard te wrijven op 
het oppervlak of schuurmiddelen te 
gebruiken.

Kaleido
• PET - polyethyleen
• gemaakt van 650 tot 2500  
 plastic flessen

Elke plaat is anders en ook de 
voor- en achterzijde van een plaat 
verschillen van elkaar. Een nader 
onderzoek van het oppervlak van het 
materiaal lever t aanwijzingen op over 
zijn recyclingreis, waarbij een aantal 
barcodes en labels zichtbaar wor-
den. Kaleido is hard en stijf, volledig 
vocht- en weerbestendig. 



Alba
• high impact polystyreen
• gemaakt van 1000 tot 5000  
 yoghurtbekertjes

Alba is een witte, marmerachtige 
plaat met vlokjes goud en zilver van 
de folie op yoghur tbeker tjes. Alba 
is goed stijf en daarom geschikt als 
tafelblad, meubilair of in constructies. 
Het materiaal is bestendig tegen 
vocht. Alba is redelijk kraswerend. 
Eventuele krassen kun je opschuren 
en polijsten. Let op: HIPS is brandbaar 
materiaal en moet daardoor op een 
ruime afstand van een open vlam 
geplaatst worden.

Black en Blue Dapple
• HDPE - High Density 
 Polyethyleen
• gemaakt van 100 tot 150 
 snijplanken

De Dapple platen zijn gemaakt van 
snijplanken en verpakkingsmateri-
aal. In een plaat zitten ongeveer 
100 tot 150 snijplanken in verwerkt. 
Aangezien dit type gemaakt is van 
HDPE plastic, is het materiaal niet 
geschikt voor de lasermachine of 
voor verlijmen. Dit materiaal is tevens 
lastig vervormbaar. De Dapple platen 
zijn ideaal voor tafel- en werkbladen, 
bar- en baliefronten en meubilair. 

Charcoal
• PET - polyethyleen
• gemaakt van 16 tot 58 kg 
 verpakkingsmateriaal

De Charcoal plaat is gemaakt 
van PET verpakkingsmateriaal en is 
diepzwart met witte vlokjes. Char-
coal heeft dezelfde eigenschap-
pen als de Kaleido, het is gemaakt 
van hetzelfde materiaal. Kaleido en 
Charcoal zijn zeer geschikt voor tafel- 
en werkbladen, bar- en baliefronten, 
meubilair en splashbacks. 

Ocean
• PET - polyethyleen
• gemaakt van 16 tot 58 kg 
 verpakkingsmateriaal

De Ocean is de enige translucente/  
doorschijnende plaat uit de classic 
collectie en is net zoals Charcoal 
gemaakt van gebruikte verpakkin-
gen. Dit materiaal heeft dezelfde 
eigenschappen als PET. Het toepas-
singsgebied van Ocean is breder 
doordat het materiaal ook gebruikt 
kan worden voor verlichtingstoepas-
singen, translucente wanden en 
meubilair.
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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. 

Voorraadprogramma

oppervlak naam design dikte in mm

5 10 12 15 18 20

mat Alba m l l

mat Kaleido m l l

mat Charcoal m l l

mat Ocean m l l

mat Black Dapple m l l

mat Blue Dapple m l l

Leveringsmogelijkheden
PyraSied is de officiële Nederlandse 
distributeur van Smile Plastics. Door 
onze ruime voorraad kunnen wij het 
materiaal snel leveren. Andere diktes 
worden orderspecifiek geproduceerd 
en hebben een langere levertijd 
afhankelijk van de grootte van het 
project. De levertijd en prijzen van 
een speciale aanmaak van Smile 
Plastics platen is in overleg. 
De technische specificaties per type 
en meer informatie over klantstpecifie-
ke platen zijn op te vragen via sales@
pyrasied.nl.

Samples
Wij hebben samples beschikbaar 
van de gehele collectie. Samples 
zijn te bestellen via onze website 
www.pyrasied.nl.


