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AcrySpa™ acrylplaatproducten zijn continu gegoten en 
afgeleid van unieke formuleringen. AcrySpa™ acrylplaat 
I-300 is een verknoopte, oplosmiddelbestendige acrylplaat 
met uitzonderlijke thermovormende eigenschappen, 
waardoor deze bij uitstek geschikt is voor toepassingen 
zoals sanitair. AcrySpa™ acrylplaat I-300 is verkrijgbaar 
in standaardkleuren en wordt op bestelling van de klant 
geproduceerd in vele diktes en maten.
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ontwerpvrijheid
Met grotere afmetingen, betere uniformiteit en 
superieure eigenschappen opent AcrySpa™ acrylplaat 
nieuwe horizonten voor productontwerpen die nooit 
mogelijk zijn met conventionele celgegoten acrylplaat. 

kleuren-
laboratorium
AcrySpa™ acrylplaat geeft 
ontwerpers ook vrijheid in 
kleuren. AcrySpa™ acryl-
plaat wordt geleverd in een 
verscheidenheid aan stan-
daardkleuren en gemarmerde 
kleuren en op verzoek kan het 
AcrySpa™ kleurenlaboratorium 
andere kleuren ontwikkelen 
die nodig kunnen zijn.

vormbaar-
heid
AcrySpa™ acrylplaat kan 
worden gethermoformeerd. 
Dit omvat het verwarmen van 
het materiaal tot ongeveer 
380 °F (195 °C) en het vormen 
van de gewenste vorm met 
vacuüm of luchtdruk.

fabricage
In tegenstelling tot glas 
en andere materialen kan 
AcrySpa™ acrylplaat eenvoudig 
worden gezaagd, geboord, 
gefreesd, gevijld, gecementeerd 
en machinaal bewerkt. Het 
gedraagt zich vergelijkbaar met 
hardhout of messing.

3



aangepast 
formaat in plaat 
of haspel
LENGTE, BREEDTE, DIKTE, KLEUR… 
U beslist. Ultieme fl exibiliteit voor 
onze klanten.

onbeperkte 
lengte
Omdat AcrySpa™ acrylplaat 
continu wordt gegoten, kan 
het worden geproduceerd 
op hasspels of in platen met 
een lengte die alleen wordt 
beperkt door de praktische 
bruikbaarheid van transport- 
en verwerkingsgewichten en 
-maten. Dit elimineert lelijke en 
kostbare naden en verbindingen 
in afgewerkte producten.

AcrySpa™ acrylplaat is 
verkrijgbaar op haspels, wat 
zorgt voor extra besparingen, 
een verscheidenheid aan 
effi  ciënte hanterings- 
en fabricagetechnieken 
en verminderde voorraden, 
waardoor opslagruimte voor 
productie kan worden gebruikt.
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nauwere 
diktetolerantie
Een diktetolerantie van ± 10% of ± 0,4 
mm, afhankelijk van welke groter is, wordt 
gehandhaafd in AcrySpa™ acrylplaat, 
waardoor uniformiteit wordt gegarandeerd. 
Deze uniformiteit vermindert het aantal 
afwijzingen als gevolg van breuk, verdunning of 
variaties in lichttransmissie.

beschikbaarheid
AcrySpa™ acrylplaat kan worden geleverd 
in breedtes van 24" tot 110" (60 tot 280 cm). 
Plaatdiktes variëren van 0,080" tot 0,500" 
(2 tot 13 mm). AcrySpa™ acrylplaat kan tot 
kleine afmetingen worden gesneden om te 
voldoen aan nauwe toleranties vereist door 
Mill Specs of klantspecifi caties.
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eigenschappen

weerstand 
tegen breuk
AcrySpa™ acrylplaat heeft een 10 tot 17 keer 
grotere breuk- (slag)weerstand dan glas 
in vergelijkbare diktes. In tegenstelling tot 
andere kunststoffen die in beglazing worden 
gebruikt, verliest AcrySpa™ acrylplaat zijn 
uitstekende breukvastheid niet door degradatie 
door verwering.

lichtgewicht
Aristech Surfaces acrylplaat is ongeveer 46 % 
zo zwaar als gewoon glas.

veiligheid
De weerstand tegen breuk en het lichtere 
gewicht van AcrySpa™ acrylplaat maken het 
een veiliger materiaal om mee te werken. 
Mocht er toch een breuk optreden, dan 
verbrijzelt en splintert het materiaal niet. 
Meestal is de breuk lokaal (een gat) of een 
cleane enkele breuk. De breukranden zijn dof 
in vergelijking met glasscherven. Verschillende 
nationale en lokale bouwcodebureaus 
specifi ceren acryl boven gewoon glas voor 
stormdeuren en andere beglazingstoepassingen 
waarbij veiligheid het belangrijkste criterium is.

weersbestendigheid
AcrySpa™ acrylplaat heeft een uitstekende 
weersbestendigheid. Zelfs in gebieden als 
Florida en Arizona is acryl vrijwel onaangetast 
na 15 jaar of meer blootstelling. Acrylaat wordt 
al sinds voor de Tweede Wereldoorlog met 
succes gebruikt in vliegtuigbeglazing en al meer 
dan 40 jaar in buitenbordtoepassingen.
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optische helderheid
De lichtdoorlatendheid voor heldere AcrySpa™-
acrylplaat is ongeveer 93 % vergeleken met 88 % 
voor gewoon glas.

weerstand 
tegen extreme
temperaturen
De continue gebruikstemperatuur voor 
AcrySpa™ acrylplaat is tot 180 °F (82 °C). 
Hogere temperaturen kunnen gedurende korte 
tijd worden getolereerd zonder dat er blijvende 
schade optreedt. Bij extreem lage temperaturen 
(-30 °F) (-34,4 °C) blijft AcrySpa™-acrylplaat 
zeer bruikbaar met slechts een geringe 
vermindering van de breukweerstand.
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isolerende 
waarden
AcrySpa™ acrylplaat isoleert 
beter dan glas. De warmte-
overdrachtseigenschappen 
zijn vergelijkbaar met die 
van rubber. De warmtegelei-
dingscoëffi  ciënt (K-factor) of 
het vermogen om warmte te 
geleiden is 1,4 in vergelijking 
met 5 tot 6 voor gewoon 
glas. Dit betekent dat bij nul 
windsnelheid aan beide zijden 
van de ruit gewoon glas warmte 
meer dan 4 keer zo snel geleidt 
als AcrySpa™ acrylplaat. 
De totale warmtedoorgangsco-
effi  ciënt (U-factor) is 1,04 
vergeleken met 1,25 voor glas. 
Onder deze omstandigheden is 
AcrySpa™ acrylplaat nog steeds 
ongeveer 20 % betere isolator 
dan gewoon glas.
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Silver White 6427

Oceanwave Opal 6811

White Pearl 6696

Mayan Copper 6256

High Gloss White 6167 Gypsum II 9514

Espresso 6281Mediterranean 6240

Oyster Opal 6970

Sahara 9583

Odyssey 6301

Midnight Opal 6878

Desert 9581

standaardkleuren
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normen
AcrySpa™ acrylplaat voldoet aan en/of overtreft de volgende 
specifi caties:

• ASTM D 4802-02 
categorie A-2, 
Afwerking 1 en 2, 
Type UVF. 
Uitzondering: de diktetolerantie is zoals 
vermeld op de voorpagina van dit bulletin.

• Specifi caties van het 
American National 
Standards Institute 
ANSI-Z-124.1— 
Kunststof badkuipen.
ANSI-Z-124.2— 
Kunststof douchecabines.
ANSI-Z-124.3— 
Kunststof toiletten.

• International Association 
of Plumbing & Mechanical 
Offi  cials (IAPMO) 

• Materiaal- en 
eigendomsnormen
voor met acryl beklede 
badkuipen, baddouches 
en toiletten.

• Materiaal- en 
eigendomsnorm
voor spa's met 
acrylcoating.

Opmerking: voor waarschuwingen en informatie over blootstelling aan producten van Aristech Surfaces 
raadpleegt u het van toepassing zijnde veiligheidsinformatieblad.

De hierin opgenomen informatie 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 alle ontwerpen, fabricage, 
installatie en gevaren; c) te gebruiken met discretie en op eigen risico, na overleg met lokale codes en met 
een eigen onafhankelijke vaststelling dat het product geschikt is voor het beoogde gebruik; en d) niet 
te gebruiken om ontwerpen, specifi caties of installatierichtlijnen te maken. Aristech Surfaces geeft geen 
verklaring of garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid 
met betrekking tot: i) de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie; 
ii) resultaten verkregen uit het gebruik van de informatie, al dan niet het gevolg van nalatigheid van 
Aristech Surfaces; iii) titel en/of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten van derden; iv) de 
verkoopbaarheid, gepastheid 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 specifi catie, het ontwerp, de 
fabricage, installatie of combinatie van dit product met enig ander(e) product(en), en y) speciale, directe, 
indirecte of gevolgschade.
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eigenschap typische waarden eenheden test-methode

algemeen

Dikte 0,125 (3,17) Inch (mm) –

Soortelijk gewicht 1,19 – ASTM D-792

mechanisch

Treksterkte 10.000 (68,9) psi (MPa) ASTM D-638

Trekmodulus 450.000 (3.171) psi (MPa) ASTM D-638

Trekverlenging 4,0 % ASTM D-638

Buigsterkte 15.500 (106) psi (MPa) ASTM D-790

Buigmodulus 410.000 (3.102) psi (MPa) ASTM D-790

Izod-impact met inkepingen 0,4 (2,1) ft.-lb./in. van inkeping (kJ/m2) ASTM D-256 (methode A)

Kerfslagproef (geen inkeping) 4,6 (24,2) ft.-lb./in. (kJ/m2) ASTM D-6110

Vallende Dart-impact 3,0 (4,1) ft.-lbs. (J) FTMS 406-M-1074

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

Barcol-hardheid 48-52 – ASTM D-2583

thermisch

Hete vormingstemperatuur 340-380 (171-193) °F (°C) Aristech methode

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

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

Specifi eke warmte 0,35 (1465) Btu/(lb.·°F) (J/(kg·K)) ASTM C-351

Lineair uitzettingscoëffi  ciënt 0,000041 (0.000074) in./in./°F (cm/cm/°C) ASTM D-696

Thermische stabiliteit 30 min. @ 356 °F (180 °C) Geen degradatie – ASTM D-4802

Ontvlambaarheid 94 HB – UL test # 94

diversen

Waterabsorptie 0,33 % ASTM D-570

technische eigenschappen AcrySpa™
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AcrySpa™ Plus
AcrySpa™ Plus is een revolutionair 
samengesteld composietmateriaal met 
een continu gegoten acryloppervlak 
in combinatie met een slagvast 
substraatmateriaal voor extra 
stevigheid. Het acryloppervlak is 
AcrySpa™ I-300 continu gegoten 
ondoorzichtige plaat met zijn bewezen 
verweringskarakteristiek en algemene 
esthetiek. Het substraat is een ABS van 
hoge slagvastheid dat een uitstekende 
slagvastheid en thermovormbaarheid 
geeft aan het totale composiet.
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Veel thermovormtoepassingen, zoals spa's, 
recreatieve voertuigen, zwembadtrappen en 
maritieme componenten, vereisen uitstekende 
weersbestendigheid, taaiheid en slagvastheid. 
Aristech Surfaces AcrySpa™ Plus is echt 
ongeëvenaard als een weerbestendige, ther-
movormbare thermoplastische composietplaat. 
Bovendien biedt AcrySpa™ Plus klanten mili-
eu- en productievoordelen ten opzichte van 
alternatieve materialen en productiemethoden.

AcrySpa™ Plus 
wordt aangeboden 
in verschillende 
ondoorzichtige 
gemarmerde patro-
nen en effen kleuren. 
Het is verkrijgbaar in 
verschillende maten 
en diktes, afhankelijk 
van de toepassing.
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weersbestendigheid
Het AcrySpa™ Plus acryloppervlak is vrijwel 
onaangetast door weersinvloeden, zelfs na vele 
jaren blootstelling in gebieden als Florida en 
Arizona. AcrySpa™ Plus heeft hetzelfde continu 
gegoten acryloppervlak als andere bekende 
Aristech Surfaces-producten die al twintig 
jaar of langer uitzonderlijk goed presteren in 
buitentoepassingen.

impact weerstand
AcrySpa™ Plus heeft een slagvastheid die 
veel groter is dan regulier acryl. Het gegoten 
acryl/ABS-composiet neemt in feite de 
slageigenschappen over van het hoogwaardige 
ABS-substraat dat voor dit doel is ontwikkeld. 
In tegenstelling tot andere thermoplastische 
kunststoffen en composieten, blijft deze 
uitstekende slagvastheid behouden als de plaat 
weerstaat.
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thermovormbaarheid
AcrySpa™ Plus kan gethermoformeerd worden 
op zowel dubbelzijdige als enkelzijdige 
thermoformapparatuur met verwarmingscycli 
van 10 tot 25 minuten. 
In alle vormsituaties moet de acrylzijde worden 
verwarmd tot 350 - 380 °F (177 - 193 °C) terwijl 
de ABS-zijde moet worden onderhouden bij 
300 - 340 °F (149 - 171 °C).
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fabricage
AcrySpa™ Plus kan worden 
gesneden, geboord en 
machinaal bewerkt op 
dezelfde manier als Aristech 
Surfaces andere gegoten 
acrylplaatproducten. 
Bovendien kunnen 
afschuif- en ponstechnieken 
onder gecontroleerde 
omstandigheden worden 
gebruikt, aangezien AcrySpa™ 
Plus veel van de kenmerken 
heeft van zijn hoogwaardige 
ABS-substraatfabricage.
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versterking 
of onder-
steuning
Door de uitvoering van 
de Clean Air Act van 1990 
oefent de overheid druk 
uit op de industrie om de 
styreenemissies van polyester/
glasvezelspuitoperaties te 
verminderen. AcrySpa™ Plus 
helpt klanten de uitstoot 
te verminderen door 
mogelijk de noodzaak van 
glasvezelversterking weg te 
nemen. Afhankelijk van de 
vorm en diepte van de trek, 
kan AcrySpa™ Plus wel of geen 
ondersteuning of versteviging 
achteraf nodig hebben.

Kortom, AcrySpa™ Plus 
biedt het beste van zowel 
gegoten acryl als ABS, 
waardoor het prestatie-
eigenschappen krijgt 
die ongeëvenaard zijn 
door andere bekende 
thermoplasten.
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eigenschap
0,160 in. dikte typische 

waarden
0.275 in. dikte 

typische waarden
0.350 in. dikte 

typische waarden eenheden test-methode

algemeen

Dikte 0,160 (4,1) 0,275 (6,99) 0,350 (8,88) Inch (mm) –
Soortelijk gewicht 1,085 1,10 1,10 – ASTM D-792

mechanisch

Treksterkte 6.600 (45,5) 6.500 (44,8) 6.100 (42,1) psi (MPa) ASTM D-638 

Trekmodulus 370.000 (2.551) 380.000 (2.620) 350.000 (2.413) psi (MPa) ASTM D-638 

Trekverlenging 4,4 5,0 6,2 % ASTM D-638 

Buigsterkte (acryl onder compressie) 9.100 (62,7) 10.000 (68,9) 8.900 (61,4) psi (MPa) ASTM D-790 

Buigmodulus (acryl onder compressie) 340.000 (2.344) 310.000 (2.137) 335.000 (2.310) psi (MPa) ASTM D-790 

Buigsterkte (acryl onder spanning) 10.800 (74,5) 10.800 (74,5) 10.700 (73,8) psi (MPa) ASTM D-790 

Buigmosulus (acryl onder spanning) 326.000 (2.247) 314.000 (2.165) 323.000 (2.227) psi (MPa) ASTM D-790 

Izod-impact met inkepingen 2,1 (11,0) 2,4 (12,6) 3,2 (16,8) ft-lb/in. van inkeping (kJ/m2) ASTM D-256 (methode A)

Vallende dart-impact 12,3 (16,7) > 30 (40,7)* 54 (73,2)* ft.-lbs. (J) FTMS 406-M-107 4 

Rockwell-hardheid (m) 67 97 48-52 – ASTM D-785 

Barcol-hardheid 54 52 90-100 – ASTM D-2583 

thermisch

Hete vormingstemperatuur (acryl-zijde) 350-380 (177-193) 350-380 (177-193) 350-380 (177-193) °F (°C) Aristech methode

Hete vormingstemperatuur (ABS-zijde) 300-340 (149-171) 300-340 (149-171) 300-340 (149-171) °F (°C) Aristech methode

DTUL@ 264 psi (1,82 MPa) 186,0 (85,6) 193,0 (89,4) 193 (89,4) °F (°C) ASTM D-648

Uitzettingscoëffi  ciënt 0,000047 (0.000085) 0,000044 (0.000079) 0,000043 (0.000077) in./in./°F (cm/cm/°C) ASTM D-696 

Ontvlambaarheid – 94HB 94HB – UL test #94

diversen

Waterabsorptie 0,19 0,19 0,20 % ASTM D-570

Gardner Gloss (60 hoek) 87,4 – – – ASTM D-523

Geur Geen Geen Geen – –

Smaak Geen Geen Geen – –

50 cycli invriezen-ontdooien -20 °F 
(-29 °C) tot 180 °F (82,2 °C)

– Geen effect Geen effect – Aristech methode

* Werkelijke waarde hoger — Dit is de limiet van de testapparatuur. 

technische eigenschappen AcrySpa™ Plus

18



19



Wereldhoofdkwartier
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
VS
T +1 800-354-9858
info@aristechsurfaces.com
info.europe@aristechsurfaces.com

Vind uw dichtstbijzijnde distributeur op
WWW.ARISTECHSURFACES.COM

AcrySpa™, AcrySwim™, AcrySan™, 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.
© 2023 Aristech Surfaces LLC. Alle rechten voorbehouden.
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