
Acrylaat
Topacryl® precisieacrylaat is zeer dun gegoten acrylaat (PMMA) met nauwelijks diktetolerantie. 

Een acrylaatplaat op de tiende milimeter precies! Topacryl® wordt daarom veel toegepast in de 

maquette- en modelbouw maar ook veel in technische apparatuur. PyraSied heeft Topacryl® op 

voorraad in dikte van 0.5mm - 2.0mm in meer dan 20 kleur- en oppervlakvariaties. Topacryl® is 

daarnaast leverbaar tot 8.0mm dik in stappen van 0.1mm. We leveren onze voorraadtypes preci-

sieacrylaat per volle plaat. Indien gewenst wordt het op maat gezaagd of gelaserd. Zo vind je bij 

PyraSied het precisieacrylaat dat jij zoekt.
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p r o d u c t  d a t a s h e e t

• Zeer dun acrylaat op de tiende millimeter precies

• Op voorraad in diktes van 0,5mm - 2,0mm 

• In 20 verschillende kleuren op voorraad

• Te bestellen per plaat

• 100% recyclebaar

Belangrijke kenmerken

p r e c i s i e a c r y l a a t  o p  d e  t i e n d e  m i l l i m e t e r  n a u w k e u r i g



Materiaalomschrijving
Infrarood

Wij hebben een rood/zwarte in-
fraroodplaat van Topacryl® preci-
sieacrylaat op voorraad die infrarood-
straling door laat. Dit is ideaal bij het 
ontwerp van zwart-wit of infraroodge-
voelige kleurencamera’s.

Plaatmaat en dikte 
Helder Topacryl® precisieacrylaat 
hebben wij op voorraad in de diktes 
0,5mm, 0,8mm, 1mm, 1,2mm, 
1,3mm, 1,5mm en 2,0mm. De kleu-
renplaten zijn allemaal leverbaar in 
1.0mm. Topacryl® precisieacrylaat 
heeft twee plaatmaten. De platen 
met een dikte tussen de 0,5 en 
0,8mm hebben een plaatmaat van 
800x800mm. De platen met een 
dikte tussen de 1,0 en 2,0mm zijn 
850x850mm. 

Toepassingen
Door de nauwe diktetolerantie en 
optische zuiverheid kun je Topacryl® 
precisieacrylaat in veel verschillende 
toepassingen gebruiken. Zo wordt To-
pacryl® precisieacrylaat veel gebruikt 
in de maquette- en modelbouw, 
maar ook voor beeldschermen en 

Topacryl® precisieacrylaat is gegoten 
acrylaat, maar heeft toch nauwelijks 
diktetolerantie. Elke plaat wordt op 
vijf plaatsen gemeten en blijft bin-
nen een tolerantie van +/- 0,2mm. 
Voor speciale toepassingen kan met 
nog een nauwere tolerantie gewerkt 
worden (+/- 0,1mm). Topacryl® is ook 
leverbaar met een hogere thermische 
of chemische bestendigheid.

Kleur en oppervlak
PyraSied biedt een ruim kleuraanbod 
Topacryl® aan. We hebben helder en 
lichtopaal precisieacrylaat op voor-
raad. Binnen de dekkende kleuren 
hebben we een witte en een zwarte 
variant op voorraad. In de transpa-
rante kleurencollectie bieden we 14 
verschillende varianten aan. Ook 
hebben we een rode plaat die licht 
gematteerd is en daardoor een trans-
lucent effect geeft. Onze voorraad 
Topacryl® precisieacrylaat bestaat 
vooral uit platen met een glans op-
pervlak. Van de heldere kleur bieden 
we een variant aan met een eenzijdig 
gematteerd oppervlak. In het rood 
bieden we ook een variant aan die 
tweezijdig licht gematteerd is.

displays. Apparaten met frontpane-
len die helder of gekleurd glas nodig 
hebben en industriële of technische 
toepassingen zoals kijkglas, bescher-
ming van lab apparatuur, lichtfilters, 
beveiligingscamera beglazing, 
breedband- en contrastverbetering 
filters passen ook goed bij Topacryl® 
precisieacrylaat.
Topacryl® is foodgrade gecertificeerd 
door de FDA en mag gebruikt worden 
in omgevingen waar voedsel gepro-
duceerd en bereid wordt. Topacryl® 
is getest en goedgekeurd voor het 
gebruik in een medische omgeving.

Bewerkingen 
Topacryl® precisieacrylaat kan goed 
bewerkt worden. De dunne platen 
zijn wel kwetsbaar, gezien de ge-
ringe dikte. Topacryl® kun je boren, 
lijmen, warm vormen, frezen, laseren, 
zagen, beletteren, coaten, snijden 
en zeefdrukken. Omdat het zo dun is, 
kun je het materiaal met een stanley-
mesje snijden.



Voorraadprogramma

Leveringsmogelijkheden
Het is mogelijk andere kleuren of 
oppervlaktestructuren dan onze 
voorraadtypes te bestellen. Dit kan in 
diktes oplopend tot maximaal 8,0mm 
in stappen van 0,1mm. De minimale 

orderhoeveelheid hiervoor is 17 
platen. De standaardplaat Topacryl® 
wordt aangeduid met type VOS. 
Deze hebben wij op voorraad. 
Topacryl® kent ook twee andere 

types, namelijk HL en HI. Deze heb-
ben een hogere thermische en 
chemische bestendigheid, maar zijn 
hierdoor moeilijker te verlijmen.

oppervlak kleur artikel
trans-
missie

dikte in mm en prijs per plaat in €

0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,1 1,2 1,3 1,5 2,0

glans helder helder TP 70,59 69,60 72,80 76,35 81,22

mat/glans helder helder TL 80,71

glans lichtopaal LT 88% 1822 OP 82,47 84,68 83,94

glans wit 1823 DE 82,47 81,48 84,68 50,00

glans rood/zwart IR 2999 TL 78,18 80,38 83,95

glans zwart 3001 DE 82,47 84,68 88,23

glans glasslook 4711 TP 78,18 50,00

glans licht antraciet 2911 TP 50,00 50,00

glans antraciet 2711 TP 80,39

glans donker antraciet 2725 TP 80,38

glans smoke bruin 7410 TP 80,39

glans blauw 3780 TP 80,38

glans blauw/groen 4749 TP 80,39

glans lichtgroen 4760 TP 50,00 80,39

glans groen 4720 TP 80,39

glans rood 6400 TP 80,39

lichtmat rood 6533 TL 85,11

glans oranje 5412 TP 50,00

glans geel 5421 TP 50,00

glans fluor blauw 5050 TP 98,04

glans fluor oranje 5059 TP 88,14

De diktes waar een prijs staat genoemd hebben wij op voorraad. Andere diktes zijn op aanvraag.



Acrylaat
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Technische specificaties

Uitzettingscoëfficiënt 0,6 mm/m/10ºC
Soortelijke massa 1,18 gr/cm3

Diktetolerantie Nauwelijks
Zaagtolerantie +/- 1mm
Afwijking haaksheid 1,5mm/1m
Emoduul 3300 MPA (VOS), 3200 MPA (HL), 3000 MPA (HT) 
Brandclassificering E volgens EN13501
Buigsterkte 1200 kg/cm (132N/mm2 VOS, 125N/mm2 HL en HT)
Gebruikerstemperatuur -40ºC - +80ºC
Randen Schoon gezaagd
Beschermfolie Alle platen zijn tweezijdig voorzien van een PE-beschermfolie

Certificaten
Er zijn verschillende cer tificaten be-
schikbaar. Het materiaal is door de 
FDA als foodgrade gecertificeerd. 
Door Underwriters Laboratories Inc.® 
is het materiaal als HB gecertificeerd 
volgens brandclassificering UL94.  
Het voldoet aan RoHS en REACH wet-
geving en is hiervoor gecertificeerd. 
Tevens is het materiaal getest voor 
chemisch resistentie in een medische 
omgeving. Een lijst met de geteste 
substanties is beschikbaar.

Milieu
Het is wenselijk deze materialen al-
leen voor duurzame toepassingen 
te gebruiken. PyraSied hecht veel 
waarde aan mens en milieu. Daarom 
nemen we graag gebruikt plaatma-
teriaal terug voor volledige recycling. 
Ons acrylaat kan volledig gerecycled 
worden.

Samples
Samples zijn te bestellen via onze 
website www.pyrasied.nl. 


