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Black Rock is een diep zwarte platen met witte en soms gekleurde vlokken en

gemaakt van oude koelkasten en productierestanten. Dit type is gemaakt van

Polystyreen plastic. Het is een zeer stijve plaat en is kraswerend. Black Rock is een

van de designs van Plasticiet®.

Plasticiet® is een duurzame design collectie van 4 types die ieder gemaakt zijn van

plastic afval zoals afgedankte voedselbakjes, koelkasten, oude chocolademallen of

post-productie restanten. Ieder type is uniek en er is geen repeterend patroon. Deze

collectie kan na gebruik ook weer volledig gerecycled worden tot nieuw

plaatmateriaal. De platen van Plasticiet® worden vaak toegepast in design

toepassingen in de hospitality en retail sector als wandbekleding, tafelbladen, bar en

baliefronten, displays, winkelpresentaties of kasten bijvoorbeeld. Vanwege de vele

bewerkingsmogelijkheden kan het materiaal toegepast worden op veel verschillende

manieren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Categorie
Decoratieve Kunststoffen

Gerecyclede Kunststoffen

Uitzettingscoëfficient 0,08 mm/m/10C

Soortelijke massa 1,06 g/cm3

Zaagtolerantie 1 +/- mm

Gebruikerstemperatuur -10;70 C

UV Stabiliteit laag

Brandclassificering Op aanvraag

Chemicaliënbestendig Op aanvraag

RoHS Op aanvraag

REACH Op aanvraag

Certificate of Origin Op aanvraag

Food Grade Approval Op aanvraag

Brandclassificering Op aanvraag

Vorm Plaat
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Product Range Non-Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Translucent

Kleur Zwart

Merk Plasticiet

Leverancier Plasticiet

Materiaal Polycarbonaat

Mate van duurzaamheid Gemaakt van gerecycled materiaal

Toepassingen

kunstobjecten

Bar- en baliefronten

Etalages

luxe displays

Meubilair

Tafels

Wandpresentaties

winkelinrichting

Markten

decor- en standbouw

Display en signing

Hospitality

Interieurarchitectuur

jachtbouw en -interieur

Kantoren

productontwikkeling

retail

Showrooms

Oppervlak Dubbelzijdig Satijn

Collectie Tosti

Op Maat beschikbaar Nee
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