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De Versato® Frommel is niet echt nieuw, maar zo verschrikkelijk mooi. De Frommel

bestaat uit een vel zacht PVC dat tussen de glasplaten wordt gehangen voordat het

nog vloeibare acrylaat er bij gegoten wordt. Zodra de PVC in aanraking komt met de

acrylaat-siroop ‘frommelt’ de folie zich. Dit zorgt ervoor dat elke plaat uniek en anders

is.

Voorraad Versato® Frommel

De folie is altijd wit, maar de acrylaat gietmassa kan qua kleur en diffusiviteit

verschillen. Opaal-wit wordt het meeste gebruikt, wij hebben opaal-wit ook als enige

type op voorraad in 10mm met een glanzend oppervlak. De maximale plaatmaat van

Versato® Frommel is 3050x1300mm. Deze plaat wordt alleen per volle plaat verkocht

en wordt ongevlakt geleverd.

Ongevlakt / gevlakt

De plaat wordt ongevlakt geleverd (foto 2 met glanzend oppervlak), maar het is

mogelijk om de plaat te vlakken. Dit geeft het mooiste resultaat. Vlakken houdt in dat

we de plaat aan 1 zijde frezen, een millimeter verwijderen, vervolgens ‘opent’ de plaat

en worden de folieranden zichtbaar. Hierdoor ontstaat een zeer fraaie belijning. Dit

resultaat is duidelijk te zien op de hoofdfoto op deze pagina.

Toepassingsmogelijkheden

Decors, meubilair, jachtbouw, verlichting, scheidingswanden, winkelpresentatie en

andere design plexiglas projecten!

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

UV Stabiliteit Ja
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Brandclassificering E volgens EN13501

Chemicaliënbestendig Op aanvraag

RoHS Beschikbaar

REACH Beschikbaar

Certificate of Origin Beschikbaar

Brandclassificering Ja

Vorm Plaat

Product Range Non-Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Translucent

Kleur Wit

Merk Versato

Leverancier Plastidite

Productieproces Gegoten (GS)

Materiaal Gegoten acrylaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen

Bar- en baliefronten

decors

Etalages

luxe displays

Markten

Hospitality

Interieurarchitectuur

Kantoren

productontwikkeling

retail

Showrooms

Oppervlak Glans

Collectie Design overig

Op Maat beschikbaar Nee
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