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Primo Spiegel 600 zilver Spion is een speciale zilveren spiegel met een dunne

spiegelcoating aan één zijde van een heldere, geëxtrudeerde acrylaatplaat. De

spiegelkant heeft een lichttransmissie van 15%. De lage lichttransmissie maakt het

mogelijk dat er enig zicht door de plaat komt, hierdoor wordt dit materiaal vaak

gebruikt voor observaties, kunstinstallaties, smart mirrors, wetenschappelijke

toepassingen en armaturen.  Bij de toepassing als observatiespiegel of smart mirror

dient het aan de observatiekant van de spiegel donkerder te zijn dan aan de te

observeren zijde, anders kijk je door de spiegel heen. De spionspiegelplaten zijn niet

geschikt voor buitentoepassingen en in natte omgevingen. De spionspiegel is ook

wel bekend als spionglas, politiespiegel, magic mirror, confrontatiespiegel en/of

observatiespiegel.

Smart mirror installatie

Onze spionspiegel wordt regelmatig gebruikt om een smart mirror van te maken.

Coolblue heeft een instructiefilmpje gemaakt met ons materiaal waar stap voor stap

wordt uitgelegd hoe je zelf een smart mirror kunt maken.

Voorraad Primo® XT spionspiegel zilver

PyraSied heeft de Primo® XT Spionspiegel op voorraad in 3mm dik in het zilver. De

spionspiegel kan worden besteld met een maximale plaatmaat van 2440x1220mm.

De spionspiegel wordt geleverd met schone zaagsnedes. Naast doorkijkspiegel

hebben wij ook dekkende spiegels in acrylaat en polycarbonaat.

Polycarbonaatspiegels zijn meer slagvast dan acrylaatspiegels.

Bevestigen

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. 

Beschermfolie

De spionspiegel heeft aan beide zijden een beschermfolie. Aan één kant van de

plaat zit een spiegelende film, deze “folie” moet je niet proberen te verwijderen! De

kant van de spiegelende film is te herkennen door een direct contact tussen pen en

spiegel. Wees bij deze zijde voorzicht met het verwijderen van de beschermfolie. Zorg

er dus voor dat de spiegelfilm nooit verwijderd wordt van de plaat, want dan is het

geen spionspiegel meer. 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
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wordt moet niet agressief zijn.  

Toepassingen

Spionspiegel is zeer geschikt om te gebruiken voor beglazing, kunstwerken,

bescherming van decors en kunstwerken. Tevens wordt de spionspiegel vaak

gebruikt om een Smart Mirror mee te maken. Onze zilveren spionspiegel is hiervoor

ideaal aangezien het gratis op maat besteld kan worden. De spiegel is absoluut niet

geschikt voor buitentoepassingen of vochtige omstandigheden, omdat de folie niet

water- en weerbestendig is.

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

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 Non-Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Translucent
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Kleur Zilver

Merk Primo

Leverancier Plaskolite

Productieproces Geëxtrudeerd (XT)

Materiaal Geëxtrudeerd acrylaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen

displays

Etalages

kunst

luxe displays

productrealisatie

Spiegel

Wandpresentaties

winkelinrichting

Markten

architectuur

bouw & renovatie

decorbouw

displaybouw

glashandel

interieurbouw

jacht & scheepsbouw

kunststofverwerkers/handel

laser/graveerbedrijven

sanitair & installatie

signing & reclame

winkelinrichting

Oppervlak Glans

Collectie Spiegel

Op Maat beschikbaar Nee
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