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Satinglas® 51217 geel is een gele acrylaatplaat met een satijnoppervlak. Satinglas®

51217 geel is onderdeel van de collectie Satinglas® die uit 25 kleuren bestaat. Satijn

acrylaat heeft een prachtig, zacht aanvoelend oppervlak en is semi-transparant. Het

materiaal is UV-stabiel en kan daardoor zowel binnen als buiten worden toegepast.

Het oppervlak is niet vuilaanhechtend en goed te onderhouden. Satijn acrylaat is

bijzonder mooi in combinatie met licht vanwege het satijn oppervlak. Deze

oppervlaktestructuur zorgt ervoor dat licht  mooi diffuus verspreidt wordt.

Voorraad Satinglas® 51217 geel 

Satinglas® 51217 geel hebben wij op voorraad in 3mm dik. De plaatmaat
is 3050x2030mm. Alle 25 kleuren van de Satinglas® collectie zijn te
maken in diktes van 3 t/m 15mm. Informeer naar de mogelijkheden en
minimale afname.

Toepassingsmogelijkheden

Satinglas® 51217 geel wordt breed toegepast, maar ligt met name in de
verlichtingsindustrie, interieurbouw, stand- en decorbouw, winkelinrichting,
verlichting, signing en displaybouw.  

Bekende merknamen van acrylaat

Greencast® is de officiële merknaam van gerecycled gegoten acrylaat.
PLEXIGLAS®, Versato®, Altuglas® en Astariglas® zijn merken van de
kunststof acrylaat (pmma).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

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
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Chemicaliënbestendig Op aanvraag

RoHS Beschikbaar

REACH Beschikbaar

Certificate of Origin Beschikbaar

Brandclassificering Ja

Vorm Plaat

Product Range Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Translucent

Kleur Geel

Merk Satinglas

Leverancier Madreperla

Productieproces Gegoten (GS)

Materiaal Gegoten acrylaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen

Bewegwijzering

displays

Etalages

luxe displays

productrealisatie

Wandpresentaties

winkelinrichting

Markten

decor- en standbouw

Hospitality

jachtbouw en -interieur

Kantoren

kunststofbewerking

laser/graveerbedrijven

Maquette- en modelbouw

musea en tentoonstellingen

productontwikkeling

retail

Showrooms
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signing & reclame

Oppervlak Dubbelzijdig Satijn

Collectie Kleur algemeen

Op Maat beschikbaar Ja
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