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tijdloze  
elegantie

AcrySan™ continu 
gegoten acrylplaten zijn 
speciaal ontworpen om 
badkamercomfort te bieden 
tegen een concurrerende prijs. 

Gemakkelijk te hanteren, te 
vervaardigen en mee te leven, 
AcrySan™ is een populair materiaal 
voor het vervaardigen van badkui-
pen, douchewanden, wastafels en 
douchebakken. Bovendien is het 
volledig recyclebaar.
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Aristech Surfaces LLC

wereld-
leider
Aristech Surfaces LLC is een 
toonaangevende fabrikant 
van acrylplaten voor een 
breed scala aan toepassingen: 
bubbelbaden, spabaden, 
badkuipen en meer. Met 
meer dan 50 jaar ervaring, is 
ons hoofdkantoor gevestigd 
in Florence, KY en maakt 
gebruik van zijn expertise om 
betrouwbare producten van 
topkwaliteit te produceren. 

AcrySan™, AcrySpa™ en 
AcrySwim™ zijn acrylplaten 
geproduceerd onder het merk 
Aristech Acrylics®, voor gebruik 
in wellness.

MADE IN USA
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leefbaar 
gemak
comfort is een 
sleutelwoord voor 
AcrySan™, dankzij de 
oppervlaktekenmerken
 die glad en warm 
aanvoelen. 

AcrySan™ is beschikbaar 
in zowel monolithische als 
composietplaten, afhankelijk 
van uw productievereisten. 
Bovendien maken de stevigheid 
en niet-poreuze eigenschappen 
van AcrySan™ het een duurzaam, 
hygiënisch, gemakkelijk schoon 
te maken materiaal dat vuil en 
vuil afstoot. Huiseigenaren en 
OEM's waarderen de weerstand 
tegen vlekken en meeldauw; 
gewoon afvegen met een mild 
schoonmaakmiddel is alles wat 
nodig is om het er als nieuw uit 
te laten zien. 

AcrySan™ staat in feite voor 
langdurige kleurvastheid, elasti-
citeitscoëfficiënt, buigweerstand 
en niet-vergelende eigenschap-
pen en kan indien nodig eenvou-
dig worden gerepareerd.
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WHITE 6114

BISCUIT 6528

ALMOND 6391

WHITE 6312

ICE GRAY 6504

BONE 6345

WHITE 6385

BLACK 6252

SANDBAR 6793

kleuren

  stevig & duurzaam

 niet-poreus 
& hygiënisch

 gemakkelijk 
schoon te maken 
& vlekbestendig
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gemakkelijk 
te vormen 
gemakkelijk 
te installeren
het molecuulgewicht zorgt verder 
voor een goede weerstand tegen ruwe 
hanteringsomstandigheden zonder enige 
invloed op de prestaties na installatie. 

De polyethyleenfilm beschermt het glanzende 
oppervlak tijdens het vormen en wordt 
aanbevolen om tijdens de installatie te worden 
verwijderd om de oppervlakteafwerking te 
beschermen. Ten slotte maakt het lichte gewicht 
het een veilig, gemakkelijk te hanteren materiaal 
tijdens de productie en een voordeel voor de 
huiseigenaar/bouwer bij de installatie. 

AcrySan™ is een "cross-linked" continu 
gegoten acrylplaat met ongeëvenaarde 
thermovormeigenschappen. AcrySan™ 
is ontwikkeld voor badkuipen, wastafels, 
douchebakken, douchewanden, douchewanden 
met patroon en doucheaccessoires en om te 
voldoen aan de behoeften van onze klanten, 
tegen elke prijs.

  productie-
expertise

standaard 
en op maat 
gemaakte 
opties 
beschikbaar
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technische eigenschappen

eigenschap Typische waarden eenheden testmethoden
algemeen
Dikte 0,125 (3,17)  inch (mm) –
Specifieke zwaartekracht 1,19 – ASTM D-792

Optisch (niet-verouderd)
Brekingsindex 1,49 – ASTM D-542 

Lichttransmissie 93,0 % ASTM D-1003 

Waas 0,8 % ASTM D-1003 

Ultraviolet lichttransmissie 
(250-370 nanometer)

<1,0 % UV Spectrofotometer 

Optisch (verouderd)
Lichttransmissie 93,0 % ASTM D-1003 

Waas 1,0 % ASTM D-1003 

Geelheidsindex + 0,45 YI ASTM D-1925 

mechanisch
Treksterkte 10,000 (68.9) psi (MPa) ASTM D-638 

Trekmodulus 460,000 (3,171) psi (MPa) ASTM D-638 

Trekverlenging 5,5 % ASTM D-638 

Buigsterkte 15,500 (106) psi (MPa) ASTM D-790 

Buigmodulus 450,000 (3,102) psi (MPa) ASTM D-790 

Gekerfde Izod-impact 0,4 (2,1) ft-lb/in .of notch (kJ/m2) ASTM D-256 (Methode A)

Charpy-impact (niet-gekerfd) 4,6 (24,2) ft.-lb./in. (kJ/m2) ASTM D-6110 

Inslag vallende pijl 3,0 (4,1) ft.-lbs. (J) FTMS 406-M-107 4 

Rockwell-hardheid (m) 90-100 – ASTM D-785 

Barcol-hardheid 48-52 – ASTM D-2583 

thermisch
DTUL@ 264 psi (1,82 MPa) 190 (88) °F (°C) ASTM D-648

Warmtegeleiding 1,4 (20,2) Btu/(h·ft2·°F/in) ((W/(m2 • K/cm)) Cinco-Fitch 

Specifieke hitte 0,35 (1,465) Btu/(1lb·°F) ((J/(kg·K)) ASTM C-351 

Coëfficiënt van lineaire 
thermische uitzetting

4,1 x 10-5 (7,4 x 10-5) in./in./°F (cm/cm/°C) ASTM D-696 

Thermische stabiliteit  
30 min. @ 356 °F (180 °C)

Geen degradatie – ASTM D-4802

Ontvlambaarheid 94HB – UL-test #94

diversen
Waterabsorptie 0,33 % ASTM D-570

7



Wereldhoofdkwartier
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
VS
T +1 800-354-9858
info@aristechsurfaces.com 
info.europe@aristechsurfaces.com AcrySan™, AcrySpa™, AcrySwim™, Aristech Acrylics® 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.

blijf verbonden
facebook linkedin twitter instagram pinterest youtube

Vind uw dichtstbijzijnde distributeur op
WWW.ARISTECHSURFACES.COM


