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Onze Italiaanse acrylaatdesigners verrassen ons opnieuw met een prachtig grafisch

plaatmateriaal in 5mm dikte. Kleurig, fleurig, gezellig, smaakvol, fris en van

uitstekende kwaliteit. Waarom heet deze collectie Cotton & Wool? Omdat de lijnen

draden zijn van katoen en wol. De Cotton & Wool collectie is prachtig toe te passen

met licht, gemakkelijk te bewerken, 100% recyclebaar en kleurstabiel (UV-bestendig)

zowel binnen als buiten.

Je bent nu op de pagina van Cotton & Wool 2101, maar de Cotton &

Wool collectie bestaat uit 3 designs:

Cotton & Wool 080 met draden in de kleuren blauw, geel, paars en rood

Cotton & Wool 095 met draden in de kleuren roze, blauw, oranje en groen

Cotton & Wool 2101 met draden in de kleuren rood, roze en bruin

 

Voorraad Versato® Cotton & Wool

Deze collectie is beperkt voorradig. Zodra de platen uitverkocht zijn, kunnen de platen

alleen klantspecifiek besteld worden met een minimale afname van 5 volle platen

(2020x1220mm)

Toepassingen Versato® Cotton & Wool

Het toepassingsgebied van Versato® Cotton & Wool is zeer breed. Dit materiaal is

uitstekend toe te passen voor awards, bar- en baliefronten, decors, meubilair,

scheidingswanden en winkelpresentaties. De materiaaleigenschappen, zoals

chemische stabiliteit, uitstekende kleurechtheid, bewerkingsgemak en relatieve

stijfheid zijn heel gunstig en het materiaal is zeer stabiel en prachtig met licht.

Toepassingen in natte ruimtes en buiten als balkonpaneel, separatiewand en

belettering is ook mogelijk.

 

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
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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 Special

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Translucent

Kleur Helder

Merk Versato

Leverancier Tre Ci

Productieproces Gegoten (GS)

Materiaal Gegoten acrylaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen

decors

Etalages

luxe displays

Markten

decor- en standbouw

Display en signing

Hospitality

Interieurarchitectuur

jachtbouw en -interieur

Kantoren
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musea en tentoonstellingen

productontwikkeling

retail

Showrooms

Oppervlak Éénzijdig Satijn

Collectie Design overig

Op Maat beschikbaar Nee
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