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Makrolife UV helder is ons A-merk helder polycarbonaat. Producent Arla besteed

extra aandacht aan de helderheid van haar polycarbonaat. Omdat Arla zich volledig

focust op de productie van hoogkwalitatieve polycarbonaat en PETG productie,

hebben ze hun kwaliteit goed kunnen optimaliseren. Dat zie je terug in hoe prettig

deze platen zich laten bewerken. Makrolife UV helder is UV stabiel, slagvast en heeft

een goede brandclassifisering.  

Voorraadprogramma Makrolife UV helder

Wij hebben Makrolife UV helder op voorraad in 2 - 15mm dik.  Van Arla hebben we

naast heldere polycarbonaat ook Colorado polycarbonaat smoke en antraciet

kleuren en polycarbonaat opaalplaten op voorraad.

Toepassingsmogelijkheden Makrolife UV helder

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. 

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

Emoduul bij 20C 2350 MPA

Buigsterkte 1587 kg/cm

Gebruikerstemperatuur -40;120 C

Brandclassificering Bs1D0 volgens EN13501

Chemicaliënbestendig Op aanvraag

Slagvast Ja

RoHS Beschikbaar
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REACH Beschikbaar

Certificate of Origin Beschikbaar

Brandclassificering Ja

Vorm Plaat

Product Range Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Transparant

Kleur Helder

Merk Makrolife

Leverancier Arla Plast

Productieproces Geëxtrudeerd (XT)

Materiaal Polycarbonaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen

Behuizingen

machinebescherming

machinekappen

machineonderdelen

Markten

kunststofbewerking

machinery

Medisch

techniek

toelevering

voedingsmiddelenindustrie

Oppervlak Glans

Collectie Helder PC

Op Maat beschikbaar Ja
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