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Luxe wacht…

Al meer dan 50 jaar 
pionier in de 
wellness-industrie

Aristech Surfaces LLC is een toonaangevende 
fabrikant van oppervlakteoplossingen voor een 
breed scala aan toepassingen en bedient de 
wellnessmarkt: bubbelbaden, spabaden, sanitair 
en meer. Met meer dan 50 jaar ervaring, waarvan 
30 gericht op de solid surface-industrie, maakt 
het gebruik van zijn expertise om betrouwbare 
producten van topkwaliteit te produceren en de 
grenzen te verleggen om materiaalinnovaties te 
ontwikkelen die niet alleen productie-efficiëntie 
bieden voor onze OEM-partners, maar door de 
kwaliteiten die de eindgebruiker ten goede komen.

 
 

AVONITE® Flex is een 
oppervlakteformule 
waarvoor patent is 
aangevraagd en die de luxe 
uitstraling en het gevoel 
van matte steen combineert 
met de functionaliteit van 
thermovormbare hars. 

Het resultaat? Een 
innovatief materiaal, 
ideaal voor voeringen 
van bubbelbaden en 
zwemspa’s. Stelt u zich 
de mogelijkheden voor 
met AVONITE® Flex – 
De perfecte synergie van 
maximale functionaliteit en 
vooruitstrevend design.
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Makkelijk te  
onderhouden. 
Makkelijk te  
reinigen.

Net als de zustermerken AcrySpa™ en AcrySwim™ 
is AVONITE® Flex zeer goed bestand tegen 
vlekken en chemische reinigingsmiddelen, 
waardoor het bestand is tegen de intensieve 
reiniging die gepaard gaat met het onderhoud van 
bubbelbaden en zwemspa’s. Bovendien beperkt 
het niet-poreuze, bacteriostatische oppervlak de 
groei van micro-organismen, waardoor het een 
perfect hygiënisch materiaal is.

Een verfijnd palet  
met voordelen voor de spa-eigenaar

KENMERKEN

AVONITE® Flex nieuw materiaal biedt alle gewenste 
functionele eigenschappen, chemische en UV-
bestendigheid, hygiënisch, niet-poreus, enz. met behoud 
van de belangrijkste herstelbaarheid en kwaliteit van het 
oppervlak, om jarenlang van te genieten.

Geleverd in 3,2 mm rand, in monolithisch en co-
gelamineerd met ABS voor sterkte en ondersteuning 
van OEM-productie-efficiëntiewinsten. Platen worden 
aangeboden in elk formaat tot 108 inch breed (2,7 m) en 
aangeboden in opgerolde rollen voor op maat gesneden 
in-line productie.

Pure Alabaster 8701

Een mat, ondoorzichtig klassiek wit geïnspireerd op het 
minerale aspect van ruw gips dat een frisse, verfijnde 
uitstraling geeft aan elk buitenoppervlak, terwijl het 
moeiteloos coördineert met een verscheidenheid aan 
moderne afwerkingen en ontwerpen.

Euro White 8704

De strakke verfijning van dit koel getinte wit heeft een 
lichtgrijze tint die zorgt voor een serene bubbelbad-
ervaring.

Alabaster Wave 8705

De subtiliteit in onze AVONITE® Flex ultra-matte afwerking, 
die die van natuursteen nabootst. De aanvulling op de 
pure inspiratie binnen uw buitenlevendecor, gecombineerd 
met een zachte, warme touch, zal u draperen in de luxe 
ontsnapping waar u naar op zoek was.

Pure Ebony 8702

Modern en uniek, dit rijke zwart is een van de nieuwste 
gedurfde trends voor eerste klas afwerkingen in spa-
toepassingen.
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MADE IN USA

Maximale functionaliteit ontmoet  
vooruitstrevend design

AVONITE® Flex is een marktverstorend, eersteklas 
materiaal dat het vloeiende patroon en de 
gepigmenteerde tint doordringt in de volledige 
diepte van dit designoppervlak. AVONITE® Flex is 
nog nooit eerder bereikt en biedt de mogelijkheid 
om te trekken en te thermovormen tot strakke 
details, terwijl de eersteklas matte afwerking 
behouden blijft, zelfs bij de diepste trekken.

Een uitgelezen, welvarende collectie voor zowel 
OEM’s, fabrikanten als ontwerpers, op zoek naar 
hoogwaardige materialen.

Lichtgewicht handling, hygiënische niet-poreuze 
oppervlakte-eigenschappen, vervaardigd in de VS 
met een luxe matte esthetiek en aangeboden in 
een boetiekcollectie van klassieke, tijdloze tinten. 

De nieuwste gewilde solid surface-esthetiek nu 
in de meest kneedbare vormen, nu beschikbaar 
om te voldoen aan de eersteklas behoeften van 
de bubbelbad- en zwemspa-markt.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAP RESULTAAT UNIT TEST-METHODE

Algemeen 

Nominale dikte 0.125 (3.2) inches (mm) –

Dichtheid 1.30 g/cm³ ASTM D 792

Waterabsorptie 0.19 % ASTM D 638

Mechanisch 

Treksterkte 7.5901 psi ASTM D 638

Trekmodulus 594,000 pst ASTM D 638 

Trekverlenging 1.60 % ASTM D 638 

Buigsterkte 13 320 psi ASTM D 790

Buigmodulus 533 000 psi ASTM D 790

Barcol-hardheid 53 – ASTM D 2583 

Rockwell-hardheid (M-schaal) 99 – ASTM D 785 

Kerfslagproef 1,98 ft-lbs/in. ASTM D 6110

Balinslag (½ lb. bal, geen storing) 
ondersteund 

> 150 inches NEMA LD3-3.8 

Balinslag (½ lb. bal, geen storing)  
niet-ondersteund 

36 inches NEMA LD3-3.8 

Thermisch

DTUL @ 264 psi 190 °F ASTM D 648

Uitzettingscoëfficiënt 3,26 x 10-5 in/in/°F ASTM D 696

Oppervlak

Consistentie van kleur (dezelfde plaat) Geslaagd – ISFA 2-01

Lichtweerstand Geen effect – ISFA 2-01

Reinigbaarheid/vlekbestendigheid Geslaagd – NEMA LD3-3.4 

Vlekbestendigheid Geslaagd – ANSI/ICPA SS-1

Gebruik in de voedselzone Goedgekeurd – NSF 51
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Wereldhoofdkwartier
ARISTECH SURFACES LLC

7350 Empire Drive
Florence KY 41042

VS

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: 
T +1 800-354-9858

info@aristechsurfaces.com 
info.europe@aristechsurfaces.com

Vind uw dichtstbijzijnde distributeur op

WWW.ARISTECHSURFACES.COM

AVONITE® Flex, AVONITE®,  AcrySpa™ en AcrySwim™ zijn handelsmerken 
van Aristech Surfaces LLC. Alle andere merk- en productnamen zijn de 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke 
eigenaren. De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld voor 
informatieve doeleinden en kan op elk moment worden gewijzigd zonder 
voorafgaande kennisgeving. 
© 2022 Aristech Surfaces LLC. Alle rechten voorbehouden. 
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