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Versato® bubble plaat is een verrassende, decoratieve acrylaatplaat. Willekeurig

verspreid liggen heldere bellen/bubbels van verschillend formaat in een heldere

acrylaatplaat. Deze bubble plaat is het resultaat van zorgvuldige research om

herhaalbaar de exacte procescondities te definiëren waarbij dit effect optreedt.

Zonder in de details te treden over het maken van gegoten acrylaat: dit effect is echt

moeilijk te produceren en we zijn zeer verheugd dat het is gelukt. Het is een prachtige

plaat. Waar de bellen zitten, hoeveel het er zijn en hoe groot ze zijn is niet te sturen.

Iedere plaat is uniek!

Voorraad Versato® Bubble plaat

De Versato® Bubble plaat is te bestellen per volle plaat van 2540x1540mm in 12 mm

dik. Wil je de plaat eerst in het echt bekijken voordat je het bestelt? Vraag dan eerst

een sample aan.

Prachtig met licht

Wanneer de plaat kops wordt aangelicht, lichten de bellen op! Een bijzonder mooi en

dynamisch effect. Als je de plaat kops aan wilt lichten, moet de plaat gepolijst

worden. Dan kan er besteld worden via sales@pyrasied.com. Als er via de webshop

besteld wordt, zijn de randen niet gepolijst.

Toepassingen

Deze prachtige Bubble plaat kan voor veel verschillende en vooral verrassende

doeleinden gebruikt worden. Het kan gebruikt worden als scheidingswand, bar- of

baliefront, maar ook als decoratie. Wij laten ons graag inspireren door onze klanten

die vaak onverwachte toepassingen hebben voor onze materialen.

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
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UV Stabiliteit Ja

Brandclassificering E volgens EN13501

Chemicaliënbestendig Op aanvraag

RoHS Beschikbaar

REACH Beschikbaar

Certificate of Origin Beschikbaar

Brandclassificering Ja

Vorm Plaat

Product Range Special

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Translucent

Kleur Helder

Merk Versato

Leverancier Delta Glass

Productieproces Gegoten (GS)

Materiaal Gegoten acrylaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Oppervlak Glans

Collectie Design overig

Op Maat beschikbaar Nee
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