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Acrylaat IJsstructuur is een mooie heldere acrylaatplaat met een
ijsstructuur in het oppervlak. We hebben twee types in ons
leveringsprogramma, namelijk een glanzend oppervlak en een mat
oppervlak.

Voorraad Versato® acrylaat ijsstructuur met mat oppervlak

Acrylaat IJsstructuur mat heeft een afmeting van 3010x1510mm.  Dit
materiaal is momenteel alleen op voorraad in 6mm dik.  Dit materiaal
hebben wij ook met een glans oppervlak in 6mm dik. Ben je op zoek naar
dikker acrylaat met een ijsstructuur? Neem dan contact op met onze
verkoopafdeling. Ben je juist op zoek naar dunner acrylaat met een
ijsstructuur? Wellicht is de PyraLed® ICE structuur XT diffuser dan een
goed alternatief.

Toepassingsmogelijkheden van acrylaat ijsstructuur

Acrylaat ijsstructuur is mooi toe te passen als scheidingswand, bijzondere
beglazing, bar- en baliefronten, displays in de horeca of winkelinrichting
et cetera.

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

Brandclassificering E volgens EN13501

Chemicaliënbestendig Op aanvraag

RoHS Beschikbaar
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REACH Beschikbaar

Certificate of Origin Beschikbaar

Brandclassificering Ja

Vorm Plaat

Product Range Non-Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie Translucent

Kleur Helder

Merk Versato

Leverancier Tre Ci

Productieproces Gegoten (GS)

Materiaal Gegoten acrylaat

Mate van duurzaamheid Recyclebaar

Toepassingen

displays

Etalages

luxe displays

Meubilair

Wandpresentaties

winkelinrichting

Markten

decor- en standbouw

Display en signing

Hospitality

Interieurarchitectuur

jachtbouw en -interieur

Kantoren

musea en tentoonstellingen

productontwikkeling

retail

Showrooms

Oppervlak Éénzijdig Satijn

Collectie Design overig

Op Maat beschikbaar Nee
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