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Setacryl 1039 rood is onderdeel van de Setacryl® transparante kleurencollectie die in

totaal uit 28 verschillende kleuren bestaat. Setacryl 1039 rood is gegoten acrylaat en

daarom optisch zeer zuiver, UV-bestendig en gemakkelijk te bewerken tot een

eindproduct.  

Veel kleuren uit de Setacryl transparante kleurencollectie van virgin, gegoten acrylaat

zijn in de afgelopen jaren vervangen voor Greencast, 100% gerecycled, gegoten

acrylaat. De kleuren zijn identiek, het enige verschil is dat het gemaakt is met een

gerecyclede grondstof. Enkele specifieke kleuren zijn nog alleen in virgin gegoten

acrylaat te bestellen, waaronder ook Setacryl 1039 rood

Wil je Setacryl 1039 rood 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.

Bekende merknamen van acrylaat

PLEXIGLAS®, Versato®, Altuglas® en Astariglas® zijn bekende 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

Chemicaliënbestendig Op aanvraag

RoHS Beschikbaar

REACH Beschikbaar
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Certificate of Origin Beschikbaar

Brandclassificering Ja

Vorm Plaat

Product Range Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Transparant

Kleur Rood

Merk Setacryl

Leverancier Madreperla

Productieproces Gegoten (GS)

Materiaal Gegoten acrylaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen

kunstobjecten

Bewegwijzering

displays

Etalages

productrealisatie

Vitrines

winkelinrichting

Markten

decor- en standbouw

kunststofbewerking

laser/graveerbedrijven

Maquette- en modelbouw

retail

signing & reclame

Oppervlak Glans

Collectie Kleur algemeen

Op Maat beschikbaar Ja
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