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Astariglas® helder is ons A-merk in helder, gegoten acrylaat. Astariglas® biedt naast

een bijzonder hoge optische zuiverheid ook een verbeterde diktetolerantie t.o.v. de

bekende DIN-norm. Astariglas® heeft een hoge kwaliteitsnorm die continu met grote

zorg bewaakt wordt. Astariglas® is daarom met recht een A-merk in gegoten acrylaat.

Astariglas® helder is door de hoge optische zuiverheid uitermate geschikt om toe te

passen als light guide plate. Astariglas® helder heeft namelijk een 5% hogere

lichttransmissie dan andere A-merken. Astariglas®  helder wordt daarnaast ook veel

gebruikt voor vitrines, displays, meubilair, wandpresentaties, bootramen en

binnenbeglazing/voorzetramen.

Wij hebben Astariglas op voorraad in helder, wit, zwart en opaal. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Categorie Industriële Kunststoffen

Uitzettingscoëfficient 0,6 mm/m/10C

Soortelijke massa 1,19 g/cm3

Zaagtolerantie 1 +/- mm

Afwijking haaksheid 1,5 mm/1 m

Emoduul bij 20C 3300 MPA

Buigsterkte 117,7 kg/cm

Gebruikerstemperatuur -40;80 C

UV Stabiliteit Ja

Brandclassificering E volgens EN13501

Chemicaliënbestendig Op aanvraag

RoHS Beschikbaar

REACH Beschikbaar

Certificate of Origin Beschikbaar

Brandclassificering Ja

Vorm Plaat
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MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Transparant

Kleur Helder

Merk Astariglas

Leverancier Astari

Productieproces Gegoten (GS)

Materiaal Gegoten acrylaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen

Bewegwijzering

bootramen

displays

kijkglazen

lichtgeleidingsplaat

seafastening

Urban farming

Vertical farming

Vitrines

Markten

glashandel

kunststofbewerking

machinebouw

machinery

Medisch

voedingsmiddelenindustrie

Oppervlak Glans

Collectie Helder GS

Op Maat beschikbaar Nee
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