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PyraSied is leverancier van een groot aanbod kunststoffen. Eén van onze producten

is de Primo rondstaf. Dit is een kunststof in de kleur Helder van Primo. Op onze

webshop kun je dit product direct bestellen. PyraSied levert in heel Nederland, maar

ook in Europa. Een groot deel van het assortiment hebben wij standaard op voorraad

liggen. Via de website kun je kiezen voor een standaardmaat van Primo rondstaf.

Over Primo rondstaf

Primo rondstaf maakt deel uit van onze collectie Buis & Staf. Het is een kwalitatieve

kunststof van Primo, die je bij PyraSied direct online kunt bestellen! De Rondstaf is

gemaakt van Geëxtrudeerd acrylaat, en heeft daarmee verschillende toepassingen.

Primo rondstaf heeft de kleur Helder, maar ben je op zoek naar een andere kleur, kijk

dan gerust in onze collecties of neem contact op met een van onze

materiaalspecialisten!

Samples

Wil je Primo rondstaf eerst bekijken of testen? Dat kan! Vraag dan een sample aan

via onze website. Je ontvangt een sample in het formaat 50x50mm. Het is ook

mogelijk om een volledige sampleketting te bestellen zodat je de gehele collectie

kunt bekijken. Van alle kleuren zijn samples beschikbaar.

Primo rondstaf bestellen bij PyraSied

Wil je de Primo rondstaf bestellen bij PyraSied? Maak dan direct een account aan!

Met een account krijg je de mogelijkheid om onze producten direct online te

bestellen. In onze portal kun je favorieten aanmaken en heb je inzicht in jouw

bestellingen. We helpen je graag met het aanmaken van een account!

Technische Specificaties Eenheid Waarde

Categorie
Industriële

Kunststoffen

Uitzettingscoëfficient mm/m/10C 0,6

Soortelijke massa g/cm3 1,19

Zaagtolerantie +/- mm 1

Afwijking haaksheid mm/1 m 1,5

Emoduul bij 20C MPA 3300

Buigsterkte kg/cm 117,7
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Gebruikerstemperatuur C -40;80

UV Stabiliteit Ja

Brandclassificering E volgens EN13501

Chemicaliënbestendig Op aanvraag

RoHS Beschikbaar

REACH Beschikbaar

Certificate of Origin Beschikbaar

Brandclassificering Ja

Vorm Rondstaf

Product Range Non-Commodity

Materiaaleigenschappen Eenheid Waarde

Transmissie Transparant

Kleur Helder

Merk Primo

Leverancier Gevacril

Productieproces Geëxtrudeerd (XT)

Materiaal
Geëxtrudeerd

acrylaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen

kunstobjecten

productontwikkeling

seafastening

Markten

jachtbouw en -

interieur

kunststofbewerking

nautische industrie

productontwikkeling

Oppervlak Glans

Collectie Buis & Staf
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Op Maat beschikbaar Nee
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