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Colorado® UV Polycarbonaat antraciet is een transparante kunststof plaat met een

uitzonderlijk hoge slagvastheid. Door deze eigenschap is polycarbonaat toe te

passen als beglazing, of bescherming die hufterproof, inbraakwerend, slagvast of

extra veilig moet zijn. Daarnaast heeft polycarbonaat antraciet een brandcertificering

waarmee het in openbare en publieke ruimtes mag worden toegepast. Dit komt door

de hoge temperatuur bestendigheid van polycarbonaat en daarnaast is het materiaal

ook zelfdovend en brandvertragend. Een ander kenmerk van dit materiaal is dat het

koud te buigen is zonder dat er inscheuring plaatsvindt. Het is onbreekbaar!

Daarnaast zijn de platen 50% lichter dan glas. Smoke bruin polycarbonaat wordt ook

veelal toegepast als bootraam. Dit type polycarbonaat is namelijk UV-bestendig.

Voorraad Colorado® UV polycarbonaat antraciet

PyraSied heeft polycarbonaat antraciet op voorraad in 3, 4, 5, 6, en 8 mm dik. De

kleur neemt toe met de dikte. Deze plaat is te bestellen in de maximale plaatmaat

van 3050x2050mm. Vanaf 250 kg is het mogelijk om polycarbonaat in andere kleuren

dan smoke bruin en antraciet te bestellen. Hiervoor kun je contact opnemen met

onze verkoopafdeling via sales@pyrasied.nl. Wil je graag meer keuze uit kleuren en

diktes? Dan kun je ook kiezen voor acrylaat. Acrylaat is optisch zuiverder en krast

minder snel in vergelijking met polycarbonaat.

Toepassingsmogelijkheden

Inbraakbeglazing, beglazing voor abri’s, fietsenstallingen, verlichting, plafondplaten,

machine onderdelen, beschermkappen, schotten, technische producten/diensten,

bootramen, lichtreclames en het wordt ook veelal toegepast in de levensmiddelen

branche. Kijk op ons inspiratieplatform voor toepassingsvoorbeelden.

Merknamen van polycarbonaat

Bekende merknamen van polycarbonaat zijn; Lexan®, Makrolon®, Arla®, Margard®,

Calibre®, Radilux®, Quin®, Axxis®, Panlite®, Lexgard® en Makrofol®.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Categorie Industriële Kunststoffen

Uitzettingscoëfficient 0,5 mm/m/10C

Soortelijke massa 1,2 g/cm3

Zaagtolerantie 1 +/- mm

Afwijking haaksheid 1,5 mm/1 m
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Emoduul bij 20C 2350 MPA

Buigsterkte 1587 kg/cm

Gebruikerstemperatuur -40;120 C

Brandclassificering Bs1D0 volgens EN13501

Chemicaliënbestendig Op aanvraag

Slagvast Ja

RoHS Beschikbaar

REACH Beschikbaar

Certificate of Origin Beschikbaar

Brandclassificering Ja

Vorm Plaat

Product Range Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Transparant

Kleur Grijs

Merk Colorado

Leverancier Arla Plast

Productieproces Geëxtrudeerd (XT)

Materiaal Polycarbonaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen

Behuizingen

bootramen

machinebescherming

machinekappen

machineonderdelen

rechte bootramen

kunststofbewerking
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Markten
machinebouw

machinery

nautische industrie

Oppervlak Glans

Collectie Smoke

Op Maat beschikbaar Ja
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