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Fuerto® Satijn polycarbonaat buizen zijn brandvertragend (B1 certificaat), hufterproof

en extreem slagvast. Omdat de buis opaalpigment bevat en een licht satijn oppervlak

heeft, spreidt de buis het licht heel mooi diffuus. Deze satijn opaal buis heeft een

lichttransmissie van 65%. De buis is minder geschikt voor buitentoepassingen,

omdat ze maar beperkt UV-gestabiliseerd zijn.

Leveringsmogelijkheden Fuerto® buis satijn

Satijn buizen van polycarbonaat liggen niet standaard op voorraad, maar kunnen wel

besteld worden via onze verkoopafdeling. De bestelbare diameters zijn op aanvraag

te bestellen via onze verkoopafdeling met een minimale afname vanaf 150 meter. De

minimale afname is afhankelijk van de diameter en wanddikte. Diameters 30, 40 en

45mm kunnen bijvoorbeeld besteld worden met een minimale afname van 1500

meter. Buizen met diameter 500mm kunnen besteld worden met een minimale

afname van 150 meter. Neem contact op met onze verkoopspecialisten voor meer

informatie. Heb je minder buizen nodig? Dan kun je kiezen voor satijn acrylaat buizen

of transparante polycarbonaat buizen.

Toepassingen polycarbonaat satijn buizen

Polycarbonaat buizen met een satijn oppervlak worden door hun slagvaste karakter

voornamelijk voor technische toepassingen ingezet. De polycarbonaat buis satijn

opaal is uitermate geschikt voor armaturen en voor lichttoepassingen waarbij

slagvast materiaal essentieel is. Met name in de verlichting als afscherming voor

lichtbronnen, maar ook in de procesindustrie.

Merknamen Polycarbonaat

Lexan® en Makrolon® zijn bekende merknamen van polycarbonaat. Fuerto® is de

merknaam van PyraSied voor polycarbonaat materialen.

Technische Specificaties Eenheid Waarde

Categorie
Industriële

Kunststoffen

Uitzettingscoëfficient mm/m/10C 0,5

Soortelijke massa g/cm3 1,2

Zaagtolerantie +/- mm 1

Afwijking haaksheid mm/1 m 1,5

Emoduul bij 20C MPA 2350

Technische specificatie Fuerto buis satijn

PyraSied

Aldebaranweg 3

8938BD, Leeuwarden

 backoffice@pyrasied.com

 pyrasied.com

Deze informatie is een richtlijn en vertegenwoordigt niet de technische specificaties van de

materialen en is daarom geen enkele verantwoordelijkheid van PyraSied B.V. Het is de

verantwoordelijkheid van elke gebruiker om vast te stellen of het materiaal geschikt is voor zijn of
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Buigsterkte kg/cm 1587

Gebruikerstemperatuur C -40;120

Brandclassificering
Bs1D0 volgens

EN13501

Chemicaliënbestendig Op aanvraag

Slagvast Ja

RoHS Beschikbaar

REACH Beschikbaar

Certificate of Origin Beschikbaar

Brandclassificering Ja

Vorm Buis

Product Range Non-Commodity

Materiaaleigenschappen Eenheid Waarde

Transmissie Translucent

Kleur Opaal

Merk Fuerto

Productieproces Geëxtrudeerd (XT)

Materiaal Polycarbonaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen lichtdiffusers

Markten

signing & reclame

Verlichting

Verlichtingsindustrie

Oppervlak Dubbelzijdig Satijn

Collectie Buis & Staf

Op Maat beschikbaar Nee
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