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Primo® Spiegel 025 geel is onderdeel van onze collectie Primo® Spiegelacrylaat.

Deze gele acrylaatspiegel breekt veel minder snel dan een glazen spiegel. Sterker

nog, het is 25 keer sterker dan glas. Een ander voordeel ten opzichte van gewone

spiegels is dat het een stuk lichter is qua gewicht en gemakkelijk te bewerken is.

Primo® spiegel geel kent nauwelijks diktetolerantie. Primo® Spiegel 025 geel kan

niet buiten worden toegepast, omdat de coating van de kopse kant kan gaan

corroderen.  

Voorraad Primo® XT geel spiegelacrylaat

PyraSied heeft Primo® Spiegel 025 geel op voorraad in 3mm dik. Naast
geel spiegelacrylaat hebben we nog 10 kleuren spiegelacrylaat op
voorraad in 3mm met een glans/spiegel oppervlak.  

Andere spiegelsoorten

PyraSied heeft een zilverkleurige spionspiegel op voorraad, perfect voor het maken

van magic mirrors bijvoorbeeld. Op zoek naar een spiegel die echt slagvast en

hufterproof is? Kies dan voor polycarbonaat spiegel.

Bevestigen van spiegelacrylaat

Spiegelacrylaat is enigszins flexibel en dient voor een goed resultaat op een vlakke

ondergrond bevestigd te worden. Dit in verband met de reflectie. Gebeurt dit niet

goed, dan ontstaan er reflectiefouten (lachspiegeleffect). Daarnaast is het zo dat hoe

groter het oppervlak van de spiegelplaat is hoe groter de kans op reflectiefouten. Het

is mogelijk de spiegel te bevestigen met spiegelhouders, met afstandhouders of

met kit op de muur (eenmalig, bij verwijderen beschadig je de spiegellaag). De

aangebrachte spiegellaag is erg kwetsbaar. Er kan dus bijvoorbeeld geen

(dubbelzijdige) tape op geplakt worden, ook niet tijdelijk. Het verwijderen van de tape

zal de spiegellaag beschadigen. Elke kit of tape die gebruikt wordt moet niet

agressief zijn.  

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Categorie Decoratieve 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
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Buigsterkte 117,7 kg/cm

Gebruikerstemperatuur -40;80 C

UV Stabiliteit Ja

Brandclassificering E volgens EN13501

Chemicaliënbestendig Op aanvraag

RoHS Beschikbaar

REACH Beschikbaar

Certificate of Origin Beschikbaar

Brandclassificering Ja

Vorm Plaat

Product Range Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Dekkend

Kleur Geel

Merk Primo

Leverancier Speccidea

Productieproces Geëxtrudeerd (XT)

Materiaal Geëxtrudeerd acrylaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen

displays

Etalages

kunst

luxe displays

productrealisatie

Spiegel

Wandpresentaties

winkelinrichting

decor- en standbouw

afbouw en renovatie
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Markten

Hospitality

jachtbouw en -interieur

Kantoren

laser/graveerbedrijven

Maquette- en modelbouw

musea en tentoonstellingen

retail

Oppervlak Glans

Collectie Spiegel

Op Maat beschikbaar Ja
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