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Versato® Crystal 53906 licht blauw is subtiel en zacht en als edgeplaat bedoeld om

zo toe te passen dat de randen van de plaat het meest opvallen. Door de minimale

inkleuring van de plaat, is de licht blauwe kleur verrassend zichtbaar in de randen

wat een schitterende, strakke belijning als resultaat heeft. Versato® Crystal 53906

licht blauw is onderdeel van een kleurencollectie die bestaat uit 8 kleuren. Het is nu

nog van virgin materiaal en maar kan ook gemaakt worden van gerecycled acrylaat.  

Versato® Crystal 53906 licht blauw is kleurstabiel, UV-bestendig,
gemakkelijk te bewerken, licht in gewicht t.o.v. glas en volledig
recyclebaar. Indien beschadigd, kan het oppervlak hersteld worden door
middel van schuren en polijsten. Het materiaal is een thermoplast en kan
daardoor met warmte zacht worden gemaakt en dan gebogen of
vacuumgevormd. Omdat het materiaal gegoten is, heeft het wel enige
diktetolerantie van 0,4mm +/- 10% van de nominale dikte.

Leveringsprogramma 

Versato® Crystal 53906 licht blauw is op voorraad in 15mm dik met een
glanzend oppervlak. De licht blauwe kleur van de plaat is alleen zichtbaar
in de randen van het materiaal, recht van voren is de plaat licht gekleurd.
Het materiaal is op zijn mooist als de randen gepolijst zijn, de licht
blauwe kleur wordt dan intenser. Deze collectie heeft een standaarddikte
van 15mm en is te bestellen per volle plaat van 3020x2030mm via onze
verkoopafdeling. De volle plaat kunnen wij eventueel op maat zagen. De
restanten worden meegeleverd en opgezaagd in stukken i.v.m.
verzending.

Wil je het materiaal 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.  

Toepassingsmogelijkheden

Versato® Crystal 53906 licht blauw is door de gekleurde belijning
bijzonder mooi toe te passen in wandpresentaties, vitrines, displays of
meubilair met een strakke, horizontale of verticale belijning. 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.  
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Categorie Decoratieve Kunststoffen

Vorm Plaat

Product Range Non-Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Kleur Blauw

Merk Versato

Leverancier Elkar

Productieproces Gegoten (GS)

Materiaal Gegoten acrylaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen

awards

Bar- en baliefronten

Belettering

decors

displays

Meubilair

Signing

Vitrines

Winkelpresentaties

Markten

architectuur

decorbouw

displaybouw

interieurbouw

jacht & scheepsbouw

kunststofverwerkers/handel

signing & reclame

winkelinrichting

Oppervlak Glans

Collectie NC

Op Maat beschikbaar Nee
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