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Aristech Surfaces heeft een volledige lijn van 
hoogwaardige materialen voor fabricage van 
badkuipen, wastafels, douchewanden en -
bakken, spoel- en wasbakken en meer. Als 
pionier op het gebied van materiaalinnovaties 
heeft Aristech Surfaces LLC onlangs een 
toonaangevend designer surface-materiaal 
onthuld onder de naam AVONITE® Flex. 

AVONITE® Flex is een innovatieve 
materiaalformule verwerkt door de volledige 
dikte van deze designer surface, die trekken en 
thermoforming tot kleine details mogelijk 

maakt, waarbij de premium matte afwerking 
behouden blijft, ook in scherpe bochten. Een 
eersteklas collectie voor OEM's, verwerkers en 
designers van premium continu gegoten 
specialistische materialen; lichtgewicht, 
hygiënisch niet-poreus oppervlak, verwerkt tot 
een luxe matte esthetiek en aangeboden in 
een boutiquecollectie van witte tinten. De 
nieuwste gewilde esthetiek in uiterst plooibare 
vormen. 

Al meer dan 50 jaar produceert en verkoopt 
Aristech Surfaces LLC een breed scala aan 
oppervlak- en designmaterialen voor 
badkuipen, douches en architecturale 
toepassingen en biedt daarmee kwalitatief 
goede, kostenefficiënte en hoogwaardige 
esthetische oplossingen aan OEM's, 
architecten, ontwerpers en vaklieden in 
allerhande bedrijfstakken over de hele wereld. 

Algemeen: 
Nominale dikte 
Dichtheid 

 
mm 

g/cm3 

 
10 

1,36 

 
— 

ASTM D 792 

Mechanisch: 
Treksterkte 
Elasticiteitsmodulus 
Rek 
Buigsterkte 
Buigmodulus 
Barcol-hardheid 
Kerfslag 

 
MPa 
MPa 

% 
MPa 
MPa 
— 

J/m 

 
49,4 

4.754 
1,45 
94,5 

4.022 
55 

90,70 

 
ASTM D 638 
ASTM D 638 
ASTM D 638 
ASTM D 790 
ASTM D 790 
ASTM D 2583 
ASTM D 6110 

Thermisch: 
DTUL @ 264 psi 

 
oC 

 
95 

 
ASTM D 648 
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De informatie in dit document is: a) gebaseerd op de beschikbare technische gegevens en ervaring van Aristech Surfaces; b) 
alleen bedoeld voor personen met toepasselijke technische vaardigheden, waarbij dergelijke personen de volledige 
verantwoordelijkheid op zich nemen voor ontwerp, fabricage, installatie en gevaren; c) naar eigen inzicht en op eigen risico te 
gebruiken, na raadpleging van lokale wet- en regelgeving en met de eigen onafhankelijke vaststelling dat het product geschikt 
is voor het beoogde gebruik; en d) niet te gebruiken om ontwerpen, specificaties of installatierichtlijnen te maken. Aristech 
Surfaces doet geen uitspraak en geeft geen garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen aansprakelijkheid of 
verantwoordelijkheid met betrekking tot: i) de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie; ii) 
resultaten verkregen door gebruik van de informatie, al dan niet het gevolg van nalatigheid van Aristech Surfaces; iii) 
eigendomsrecht en/of niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden; iv) de verkoopbaarheid, geschiktheid of 
geschiktheid van het product voor welk doel dan ook; of v) gezondheids- of veiligheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan of 
gebruik van het product. Aristech Surfaces is niet aansprakelijk voor x) enige schade, inclusief claims met betrekking tot de 
specificatie, het ontwerp, de verwerking, installatie of combinatie van dit product met enig ander product, noch voor y) speciale, 
directe of indirecte schade of gevolgschade. 

Opmerking: Voor waarschuwingen en informatie over blootstelling aan producten van Aristech 
Surfaces LLC, zie het toepasselijke veiligheidsinformatieblad (SDS). 
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