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IS GEMAKKELIJK BESTAND TEGEN DE EISEN  
VAN DE WEG
GEPATENTEERDE FORMULERING DIE HET IDEALE ALTERNATIEF BIEDT VOOR  
TPO EN GEL COAT

Aristech Surfaces is al meer dan 50 jaar de 

toonaangevende leverancier van oplossingen 

voor acryloppervlakken.  Een rijke geschiedenis, 

klantgerichte focus en een reis van innovatie 

hebben ons als organisatie gedefinieerd. We 

worden elke dag geleid door een van onze 

bepalende waarden, elke dag... ‘Wij richten ons 

op het succes van onze klanten, door effectie-

ve partnerships en innovatieve oplossingen te 

ontwikkelen.’

We bieden een volledig assortiment technische 

materialen om aan specifieke behoeften in een 

uitgebreid scala aan toepassingen te voldoen, 

we zijn hier met u, lossen de uitdagingen op 

en genereren baanbrekende gepatenteerde 

oplossingen.

Van bubbelbaden tot badkuipen, werkbladen tot 

scheidingswanden, tot beglazingstoepassingen, 

extra grote bewegwijzering, kunst en windafbui-

ging, we kijken ernaar uit u de komende 50 jaar 

van dienst te zijn.

InDURO™ is een hoogwaardig materiaal dat 

is samengesteld om bestand te zijn tegen de 

eisen van de weg. Temperatuurbestendigheid, 

bescherming tegen krassen en chemicaliën, 

consistente vorm en gewicht, InDURO™ biedt 

een superieure sterkteoplossing in zijn klasse 

voor een reeks toepassingen binnen de recrea-

tievoertuigen en transportmarkten waarvoor het 

speciaal is ontworpen. 

InDURO™ biedt 5 keer betere oppervlakteafwer-

kingslaagkwaliteiten dan TPO en Gel Coat en is 

ontwikkeld voor superieure bescherming tegen 

UV-schade en verkrijting. Het heeft ook een be-

ter kleurbehoud en een langere glansgraad van 

de oppervlakteafwerking dan zijn tegenhangers, 

die jaar na jaar meegaan en de verwachtingen 

van de klant overtreffen. 

Niet-poreus en makkelijk te onderhouden ‘ont-

dek het verschil in uw reis, met InDURO™!
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GEWOON PRESTATIES
MEER DAN ALLEEN EEN OPPERVLAKTEAFWERKING

SUPERIEURE  
KLEURENSNELHEID 

Met een volledig gepigmenteerde laag van 

> 0,100 inch diep en gemakkelijk op kleur te 

matchen door ons deskundige R&D-team, biedt 

InDURO™ de superieure schildbescherming 

voor wat moeder natuur in petto heeft. Wees 

gerust, wetende dat er GEEN verfschilfers zullen 

zijn, verspreid over uw reis en u zult niets anders 

ontvangen dan het langdurige duurzame uiterlijk 

dat u zult leren kennen en verwachten.

EXTREME  
UV-STABILITEIT

Aristech Surfaces heeft een uitgebreide kennis-

basis binnen de ‘buitenextremen’ en formuleert 

materialen die presteren in specifieke toepassin-

gen, zoals: gevel, bewegwijzering, marine, land-

bouw, enz. Ontworpen met dominante UV-be-

stendigheid, opmerkelijke niet-vervagende en 

niet-vergelende eigenschappen, InDURO™ legt 

de lat hoger in de RV-frontcap-industrie. Verge-

leken met Gel Coat- of CoEx TPO-producten 

heeft InDURO™ een uitstekende kleurstabiliteit, 

zelfs na jaren van blootstelling aan UV, variërend 

in vochtigheidsniveaus en wisselende weersom-

standigheden. Perfect voor opslag buitenshuis 

en de verwachte esthetiek van het oppervlak 

voor de komende jaren.

GEAVANCEERDE PRO-
DUCTIE

Geproduceerd in een van de meest geavanceer-

de en flexibele productiefaciliteiten ter wereld, 

met InDURO™ heeft u ‘keuzes’. ‘Keuzes’ om 

de hoeveelheid schroot te verminderen, door 

de optimale lengte, breedte en randdikte te 

bestellen. ‘Keuzes’ om geld te besparen met 

een meer dan 50% snellere verwerkingstijd van 

de productie van onderdelen in vergelijking met 

andere materialen.  ‘Keuzes’ om de doorvoer 

te verhogen met minder tijdverspilling in de 

rij, herbewerkingen, het repareren van spanen 

en krassen op inferieure materialen als gevolg 

van onjuiste behandeling en installatieschade. 

Bovenal ‘keuzes’ om uw steentje bij te dragen 

aan toekomstige generaties en de uitstoot van 

styreen helemaal te vermijden.

CONSISTENTE VORM 
EN FUNCTIE

Vergeleken met de ongelijke consistentie in 

productiemethoden van gelcoat-producten, is er 

geen raadspel meer met het gewicht, de vorm of 

de pasvorm op de uiteindelijke productielijn met 

InDURO™. Herhaalbare, consistente dikte van 

de rand over de volledige breedte van de plaat, 

betekent dat het exacte onderdeel dat u wilt 

eenvoudig wordt geproduceerd.

VERFRIS EN BEN EEN 
MET DE NATUUR

InDURO™ staat bekend om zijn gladde, hoog-

glanzende oppervlakteafwerking en is bestand 

tegen chemicaliën en vlekken, kan worden 

gereinigd en indien nodig gemakkelijk worden 

gerepareerd met een eenvoudige mengtechniek. 

InDURO™ is niet-poreus en huist geen ziekte-

kiemen, maakt geen vlekken of houdt geen vuil 

vast, waardoor onderhoud een fluitje van een 

cent is.
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VERHOOG UW VERWACHTINGEN

InDURO™ is ideaal voor thermovormtoepas-

singen, bescherming tegen winddoorbuiging, 

wandbekleding en meer. 

Met een veel betere warmteafbuigingstempe-

ratuur van 180º F (@264 psi), bijna 50º F hoger 

dan TPO, is InDURO™ de meest duurzame 

keuze voor materiaalprestaties die jarenlang 

meegaan. Geen kromtrekken, geen dofheid, 

gewoon de onberispelijke staat die u kunt ver-

wachten met InDURO™.

Gelcoat/ 
glasvezel

Gecoëxtrudeer-
de hoogglans 
TPO op TPO- 
substraat (met 
talk gevuld)

Gelamineerde 
‘overschilder-
bare’ filmlaag 
op TPO (met 
talk gevuld)

PRESTATIES EN AFWERKING
Volledig gepigmenteerde laag > 0.100” 0.004” - 0.020” 0.015” - 0.02” <0.020”

Color Match met een volledig spectrumpalet 5 4 3 5

Schilderen vereist NEE JA NEE JA

Duurzaamheid van de oppervlakteafwerking 5 2 3 3

UV-stabiliteit/kleurechtheid 5 3 3 5

Hoogglans afwerking 5 3 4 5

Gladde, consistente oppervlakteafwerking 5 3 4 5

In het veld te repareren 5 3 3 3

Vrij van styreenemissies 5 3 5 5

MECHANISCH EN TECHNISCH
Buig- en treksterkte 5 4 3 3

Warmte doorbuigingstemperatuur 5 5 3 3

Hardheid/krasbestendigheid 5 5 3 3

Impactprestaties 4 2 5 4

Consistent gewicht 5 3 5 5

Consistent gevormd deel, pasvorm en afwerking 5 3 5 5

Chemische resistentie tegen gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen 5 5 5 5

Vorm en fabricage 5 2 4 3

Gemakkelijk schoon te maken, bestand tegen vuil 5 3 5 5

Beoordelingsopties: 1 Slechtst, 2 Ondergemiddeld, 3 Gemiddeld, 4 Bovengemiddeld, 5 Uitstekend

LAAT HET AVONTUUR  
BEGINNEN MET InDURO™!



WWW.ARISTECHSURFACES.COM

Al 50 jaar produceert en verkoopt Aristech Surfaces een breed scala aan oppervlakte- en ontwerpmaterialen om 

hoogwaardige, kostenbewuste en luxueuze esthetische oplossingen te bieden die worden gezocht door OEM’s, 

architecten, ontwerpers en fabrikanten voor industrieën over de hele wereld. Met jarenlange expertise maakt dit 

Amerikaanse bedrijf in Florence, KY (VS) gebruik van zijn expertise om betrouwbare producten van topkwaliteit te 

produceren. 

© 2022 Aristech Surfaces LLC. Alle rechten voorbehouden.

Wereldhoofdkwartier
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
VS
T +1.800.354.9858
aristechinfo@trinseo.com

European Head Office
aristechinfoeurope@trinseo.com

InDURO™ is een geregistreerd handelsmerk van Aristech Surfaces LLC. Alle andere handelsmerken 
en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve 
rechthebbenden. De informatie in deze brochure is louter informatief en kan op elk moment zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

BLIJF VERBONDEN 
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