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Clean-Sky® buizen zijn volledig gemaakt van r-PMMA (100% gerecycled acrylaat). De

Clean-Sky® buizen zijn het duurzame alternatief voor normaal gegoten acrylaat

buizen. Deze gerecyclede buizen hebben exact dezelfde eigenschappen als onze GS

buizen en kunnen voor dezelfde toepassingen gebruikt worden. Deze duurzame

buizen zijn optisch zuiver, sterk, UV-bestendig en kunnen desgewenst door PyraSied

bewerkt worden tot een eindproduct voor zakelijke klanten. Gerecyclede buizen zijn

circulaire producten en kunnen na gebruik ook weer opnieuw gerecycled worden tot

een nieuw acrylaat.

Clean-Sky® buizen hebben de volgende voordelen ten opzichte van normaal gegoten

acrylaat buizen:

Zelfde technische kenmerken als standaard gegoten acrylaat

100% gerecycled MMA – minder afval en vermindering van CO2

Herbruikbaar, recyclebaar en duurzaam

Voldoet aan Circle Economy

Voldoet aan ROHS3

Kan ‘food safe‘ worden gemaakt

Voldoet aan Green Deal Innovation

Voorraad gerecyclede buizen

Gerecyclede buizen Clean-Sky® zijn op voorraad met een diameter van Ø50 mm tot

en met 610 mm met wanddiktes variërend van 3, 5, 8 en 10mm. Alle buizen hebben

een volle lengte van ±2000mm, behalve buizen met een diameter groter dan

Ø400mm. Deze buizen zijn 2100mm lang. Indien je de buis op maat wilt bestellen*,

dan geldt er een minimale lengte van 100mm. Het restant wordt meegeleverd met de

bestelling.

*Let op, voor buizen op maat geldt een levertijd van 7 werkdagen. Voor volle buizen

geldt onze standaard levertijd (voor 13:00u besteld, binnen 2 à 4 werkdagen in huis).

Andere diameters

Ben je op zoek naar kleinere diameters? Kies dan voor geëxtrudeerd acrylaat (XT).

Geëxtrudeerde buizen kunnen enkele extrusielijnen hebben. Ben je op zoek naar

grotere diameters of heb je de voorkeur voor standaard, niet gerecycled, acrylaat?

Dan kun je kiezen voor gegoten acrylaat (GS) buizen. Zit jouw diameter of wanddikte

er niet tussen? Dan is het voor onze zakelijke klanten mogelijk om andere diameters

en wanddiktes in gerecycled acrylaat te bestellen met een minimale

bestelhoeveelheid. Neem contact op met onze verkoopafdeling om een offerte aan te

vragen.

Toepassingsmogelijkheden

Transparante buizen van gerecycled acrylaat worden veelvuldig gebruikt in de
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industriebranche. Acrylaat transparante buizen worden gebruikt in bijvoorbeeld de

stand- en tentoonstellingbouw, in de meubel-/interieurbouw en veelal voor

technische toepassingen (reactoren). Bekend zijn ook de waterbelkolommen, de

zogenaamde bubbelbuis. Wij kunnen de buizen waterdicht verlijmen met speciale

acrylaat lijm. Acrylaat buizen (GS) zijn redelijk UV stabiel, maar ze zijn niet ontworpen

voor langdurig buiten gebruik. Uiteindelijk vergelen ze. Voor inspiratie, kijk dan op

onze Acrylic community.

Bewerkingsmogelijkheden

Zagen, frezen, warmbuigen, verlijmen, boren, polijsten, schuren en beletteren.

Merknamen

Clean-Sky® is de merknaam van gerecyclede buizen van gegoten acrylaat. Bekende

merknamen van acrylaat zijn PLEXIGLAS®, Altuglas®, Astariglas® en Versato®.

Technische Specificaties Eenheid Waarde

Categorie

Industriële

Kunststoffen

Gerecyclede

Kunststoffen

Uitzettingscoëfficient mm/m/10C 0,6

Soortelijke massa g/cm3 1,19

Zaagtolerantie +/- mm 1

Afwijking haaksheid mm/1 m 1,5

Emoduul bij 20C MPA 3300

Buigsterkte kg/cm 117,7

Gebruikerstemperatuur C -40;80

Brandclassificering E volgens EN13501

Chemicaliënbestendig Op aanvraag

RoHS Beschikbaar

REACH Beschikbaar

Certificate of Origin Beschikbaar

Brandclassificering Ja

Vorm Buis
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Product Range Non-Commodity

Materiaaleigenschappen Eenheid Waarde

Transmissie Transparant

Kleur Helder

Merk Clean-Sky

Leverancier Gevacril

Productieproces Gegoten (GS)

Materiaal Gegoten acrylaat

Mate van duurzaamheid
Gerecycled en

oneindig te recyclen

Toepassingen

kunstobjecten

productrealisatie

Reactoren

winkelinrichting

Markten

decor- en standbouw

afbouw en renovatie

kunststofbewerking

retail

Oppervlak Glans

Collectie Buis & Staf

Op Maat beschikbaar Nee
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