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Primo® XT transparant slagvast acrylaat van PyraSied is gemaakt van geëxtrudeerd

acrylaat (XT) en voorradig in 2, 3, 4 en 5mm dik. Acrylaat, ook wel bekend als

Plexiglas/Perspex®, is bijzonder mooi materiaal en dat delen wij graag met

iedereen. Wat is er dan zo bijzonder aan extra slagvast acrylaat? Normaal acrylaat is

al 25x sterker dan glas, maar deze variant is nog slagvaster en daardoor moeilijker te

breken. Verder zit de schoonheid in de helderheid van het materiaal. Het is namelijk

veel helderder dan glas! Acrylaat heeft een lichtdoorlaat van 92%, dat is heel hoog.

Voorraad Primo® XT transparant slagvast acrylaat

Slagvaste acrylaat platen zijn voorradig in 2, 3, 4 en 5mm dik acrylaat met een

maximale plaatmaat van 3050x2050mm. Andere diktes kunnen besteld worden met

een minimale afname.

Toepassingsmogelijkheden

Helder acrylaat wordt veel toegepast als voorzetramen, tijdelijke beglazing,

binnenbeglazing, vitrines, afschermplaten, displays, meubilair en wandpresentaties. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Categorie Industriële 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
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Certificate of Origin Beschikbaar

Brandclassificering Ja

Vorm Plaat

Product Range Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Translucent

Kleur Helder

Merk Primo

Leverancier Nudec

Productieproces Geëxtrudeerd (XT)

Materiaal Geëxtrudeerd acrylaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen

displays

productrealisatie

winkelinrichting

Markten

renovatie en afbouw

afbouw / constructie

kunststofbewerking

machinebouw

machinery

retail

techniek

toelevering

Oppervlak Glans

Collectie Helder XT

Op Maat beschikbaar Ja
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