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Ecocrylic® opaal 30% is de eerste geëxtrudeerde acrylaat opaalplaat dat bijna

volledig gemaakt is van gerecycled XT acrylaat. Wij zijn enorm trots dat wij dit mooie

materiaal als eerste leverancier in Europa mogen toevoegen aan ons assortiment.

Ecocrylic® is geëxtrudeerd acrylaat (XT) dat gemaakt is van minimaal 70%

gerecycled pre- én post-consumer acrylaat en 30% virgin (niet gerecycled) acrylaat.

Het XT acrylaat dat gebruikt wordt voor deze platen is afkomstig van onder andere

gebruikte LCD-schermen en productierestanten.

Gerecycled acrylaat zoals Ecocrylic® is een duurzame en vooral groene
keuze in de acrylaat wereld. Het gerecyclede acrylaat is net zo glashelder,
kleurecht en UV-bestendig als de niet gerecyclede varianten. Het grote
voordeel van dit materiaal is dat het keer op keer te recyclen is en
hergebruikt kan worden. Het is een circulair materiaal. Uiteraard kan
PyraSied het materiaal na gebruik weer terugnemen om het opnieuw te
recyclen. Alle redenen dus om voor gerecycled Ecocrylic® te kiezen! 

Voorraad Ecocrylic opaal 30%

Ecocrylic 710000 opaal is op voorraad in diktes van 2 t/m 6mm.
Ecocrylic® XT heeft een maximale plaatmaat van 3050x2050mm. 

Toepassingsmogelijkheden Ecocrylic®

Ecocrylic® is een geëxtrudeerd acrylaat met alle goede eigenschappen
van virgin PMMA/acrylaat. Hierdoor kan gerecycled acrylaat gebruikt
worden voor dezelfde toepassingen als virgin (niet gerecycled) acrylaat.
Het materiaal is zeer geschikt voor projecten waar duurzaamheid zeer
belangrijk is. Gerecycled acrylaat wordt veel toegepast in winkelinterieurs,
stand- en decorbouw en de signing.

Verschil Ecocrylic® XT en Greencast® GS

Naast Ecocrylic® acrylaat, hebben wij ook Greencast® gerecycled
acrylaat in ons assortiment. Het verschil tussen beide materialen zit in de
productiewijze en de hoeveelheid aan gerecyclede content. Greencast®
is plaat dat geproduceerd is met een gietproces. Dit wordt ook wel
gegoten acrylaat of GS genoemd. Ecocrylic® is geproduceerd middels
een extrusieproces. Dit wordt geëxtrudeerd acrylaat of XT genoemd.
Greencast® bestaat uit 100% gerecycled acrylaat en is ook in opaal op
voorraad. Gegoten acrylaat wordt per plaat geproduceerd, dit biedt
flexibiliteit. Ecocrylic® bestaat voor 70% uit gerecycled acrylaat en heeft
door het extrusieproces nauwelijks diktetolerantie. Hierdoor is XT acrylaat
zeer geschikt om toe te passen in profielen bijvoorbeeld. XT acrylaat
wordt in een volcontinu proces geproduceerd, hierdoor is XT acrylaat
goedkoper dan GS acrylaat.

Technische specificatie Ecocrylic opaal 30%

PyraSied

Aldebaranweg 3

8938BD, Leeuwarden

 backoffice@pyrasied.com

 pyrasied.com

This information is given as a guide and does not represent the technical specifications of the

materials and therefore does not imply any responsibility on the part of PyraSied B.V. It’s the

responsibility of each user to establish that the material is suitable for his or her application.

1/3

https://pyrasied.com


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Categorie Gerecyclede 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

Product Range Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Transparant

Kleur Opaal

Merk Ecocrylic

Leverancier Heathland

Productieproces Geëxtrudeerd (XT)

Materiaal Geëxtrudeerd acrylaat
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Mate van duurzaamheid Gerecycled en oneindig te recyclen

Toepassingen

Armaturen

Bewegwijzering

brugverlichting

decorverlichting

Kunststofbewerking

lichtdiffusers

lichtobjecten

Openbare verlichting

Signing

Straatverlichting

Markten

Display en signing

glashandel

kunststofbewerking

Maquette- en modelbouw

productontwikkeling

retail

signing & reclame

Lichttransmissie 30 %

Oppervlak Glans

Collectie Diffuser

Op Maat beschikbaar Ja
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