
Plasticiet
Plasticiet® is een duurzame design collectie van 5 types die ieder gemaakt zijn van plastic afval 

zoals afgedankte voedselbakjes, oude chocolademallen of post-productie restanten. Ieder type is 

uniek en er is geen repeterend patroon. Deze collectie kan na gebruik ook weer volledig gerecy-

cled worden tot nieuw plaatmateriaal. De platen van Plasticiet® worden vaak toegepast in design 

toepassingen in de  hospitality en retail sector als wandbekleding, tafelbladen, bar en baliefronten, 

displays, winkelpresentaties of kasten bijvoorbeeld. Vanwege de vele bewerkingsmogelijkheden kan 

het materiaal toegepast worden op veel verschillende manieren.
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Belangrijke kenmerken
• Elke plaat is volledig gemaakt van plastic afval

• Unieke designs

• Handgemaakt per plaat

• Volledig recyclebaar

• Gemakkelijk te bewerken
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Technische specificaties

Chocolate factory: Nova: Blizzard: Rhinestone wit en zwart:

Uitzettingscoëfficient 0,68 mm/10ºC 0,17 mm/10ºC 0,17 mm/10ºC 0,17 mm/10ºC

Soortelijke massa 1,20 g/cm3 0,94 g/cm3 0,94 g/cm3 0,94 g/cm3

Diktetolerantie +/- 1mm +/- 1mm +/- 1mm +/- 1mm

Gebruikerstemperatuur max. 80ºC max. 80ºC max. 71ºC max. 71ºC

Stijfheid hoog medium laag laag

Kraswerend hoog medium minimaal minimaal

Vochtopnemend minimaal minimaal minimaal minimaal

UV-resistent minimaal hoog hoog hoog

Beschermfolie Alle platen zijn 
eenzijdig voorzien 
van een PE-folie

Alle platen zijn 
eenzijdig voorzien 
van een PE-folie

Alle platen zijn 
eenzijdig voorzien 
van een PE-folie

Alle platen zijn 
eenzijdig voorzien 
van een PE-folie

Plasticiet® bestaat uit gerecycled materiaal. Het kan zijn dat er bij gerecycled materiaal kleine variaties 
optreden in sommige eigenschappen. Je hebt tenslotte te maken met een afvalstroom die varieer t qua 
samenstelling. De eigenschappen waar dit mogelijk zou kunnen gebeuren, hebben wij cursief gemaakt. 

Rhinestone wit
Ace & Tate Antwerpen

Blizzard 
Shuz Gouda schoenenwinkel

Leveringsmogelijkheden
PyraSied is de officiële distributeur 
van Plasticiet® in Europa. Door onze 
ruime voorraad kunnen wij het mate-
riaal snel leveren. Plasticiet® kan niet 
in andere kleuren, diktes of afmetin-
gen geproduceerd worden. 

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. 

Samples 
Wij hebben samples beschikbaar 
van de gehele collectie. Samples zijn 
te bestellen via onze website www.
pyrasied.nl. 



Materiaalomschrijving
polycarbonaat en heeft hierdoor de-
zelfde eigenschappen als standaard 
polycarbonaat. Dit materiaal is zeer 
slagvast en heeft een gunstig brand-
gedrag. Daarnaast is dit type zeer 
kraswerend en redelijk UV-resistent. 

Plaatmaat en diktes
Plasticiet® heeft een plaatmaat van 
800x800mm en heeft een dikte afwis-
selend van 7 t/m 10mm dik met een 
tolerantie van +/- 1mm. Plasticiet® 
platen kunnen niet in grotere afmetin-
gen geproduceerd worden.  

Toepassingen
Plasticiet® platen worden veel ge-
bruikt in design toepassingen in win-
kelinterieurs, restaurants en hotels als 
wandbekleding, kasten, tafelbladen, 
bar- en baliefronten, displays, win-
kelpresentaties en andere meubels. 
Op de Chocolate Factory na zijn alle 
types geschikt voor zowel binnen- als 
buitengebruik. 

Bewerking
Plasticiet® platen kunnen op de-
zelfde manier bewerkt worden zoals 
hardhout. Dit materiaal kan worden 

Kleur en oppervlak
Plasticiet® heeft 5 standaardtypes, 
die bestaan uit polyethyleen (HDPE/
LDPE) of polycarbonaat. Ieder type 
wordt standaard geleverd met een 
satijn oppervlak aan één zijde. 
Iedere plaat heeft een zichtzijde en 
een achterzijde. De achterzijde kan 
een ruwer oppervlak hebben. De 
platen worden gemaakt middels het 
persen van plastic afval en variëren 
daarom in patroon en kleur. Plasticiet 
probeert de platen vlekvrij en zonder 
kleine deukjes te persen, maar kleine 
afwijkingen horen bij dit productie-
proces en worden gezien als ‘Natural 
feature’. Neem contact met ons op 
als dit een probleem kan zijn. Iedere 
plaat is uniek en er is geen repete-
rend patroon in de plaat. 

Eigenschappen
Ieder type heeft andere eigenschap-
pen aangezien ze allemaal van een 
ander type kunststof gemaakt zijn. De 
meeste types zijn gemaakt van de 
kunststof HDPE/LDPE, deze types zijn 
UV-resistent, zijn minimaal vochtop-
nemend en redelijk kraswerend. Type 
Chocolate Factory is gemaakt van 

gezaagd, gefreesd, geboord en 
geschuurd. We raden het aan om 
scherp gereedschap te gebruiken 
voor het bewerken van dit materiaal. 
Bij Chocolate Factory adviseren wij 
lage rotatiesnelheden te gebruiken 
en bij de andere types juist snelle 
rotatiesnelheden. Wij adviseren eerst 
gaten te boren voordat je gaat 
schroeven in het materiaal. Het is 
raadzaam om een constructieve 
basis te gebruiken bij horizontale 
toepassingen zoals tafels, planken et 
cetera. Neem contact met ons op 
over de verbindingsmogelijkheden.

Onderhoud
Deze platen hebben weinig onder-
houd nodig. Vuil en vlekken kunnen 
gemakkelijk verwijderd worden door 
mild schoonmaakmiddel te gebrui-
ken met warm water. Het materiaal is 
vrij zacht, dus let wel op dat je geen 
alcoholhoudende schoonmaak-
middelen gebruikt. Krassen in het 
materiaal kunnen verwijderd worden 
door het te schuren met het juiste 
schuurpapier met korrel 180. Choco-
late Factory kan geschuurd worden 
met korrel 150.

Voorraadprogramma
oppervlak naam Design dikte in mm

7 8 10

satijn Blizzard l

satijn Chocolate Factory l

satijn Nova l

satijn Rhinestone wit l

satijn Rhinestone zwart  l



Chocolate Factory
• Polycarbonaat
• Gemaakt van oude mallen uit een chocoladefabriek

De meest kleurrijke plaat uit de collectie van Plasticiet® is the Chocolate Fac-
tory. Wat de naam al doet vermoeden is dit type gemaakt van plastic afval, 
namelijk oude mallen, uit een chocoladefabriek. Dit type is zeer kraswerend 
en redelijk UV-resistent. Chocolate Factory is gemaakt van de kunststof poly-
carbonaat en heeft dezelfde eigenschappen als normaal polycarbonaat: 
zeer slagvast en een gunstig brandgedrag. Hierdoor mag dit materiaal ge-
bruikt worden in publieke ruimtes. 

Nova
• HDPE/LDPE – High Density Polyethyleen / Low Density Polyethyleen
• Gemaakt van afgedankte voedselbakjes en Nederlandse post-productie  
 restanten

Nova doet denken aan de sterrenhemel, diep zwart met witte vleugen. Het 
doet ons ook zeer denken aan prachtig zwart marmer! Dit type is gemaakt 
van HDPE/LDPE. Nova is redelijk kraswerend, UV-resistent, licht buigbaar en 
heeft een zacht voelend oppervlak. De brandklasse is HB. Daarnaast is dit 
type minimaal vochtopnemend. 

Blizzard
• HDPE/LDPE – High Density Polyethyleen / Low Density Polyethyleen
• Gemaakt van afgedankte voedselbakjes en Nederlandse post-productie  
 restanten

Type Blizzard is een wit-grijze plaat met zo nu en dan een vlokje kleur en is vol-
ledig gemaakt van afgedankte voedselbakjes en Nederlandse post-produc-
tie restanten. Blizzard is net zoals Nova gemaakt van de kunststof HDPE/LDPE 
en heeft hierdoor dezelfde eigenschappen. 

Rhinestone wit en zwart
• HDPE/LDPE – High Density Polyethyleen / Low Density Polyethyleen
• Gemaakt van Nederlands post-productie restanten en afval van Belgische huishoudens

Type Rhinestone is beschikbaar in 2 varianten: wit en zwart. Beide types hebben felgekleurde vlokken in het materiaal 
die doen denken aan gekleurde kristallen. Deze plaat is gemaakt van Nederlands post-productie restanten en afval 
van Belgische huishoudens. De gekleurde steentjes vinden hun oorsprong in de stedelijke mijnen van België, verza-
meld door Suez en gesor teerd met hun ultramoderne infraroodscanner. Rhinestone is gemaakt van HDPE/LDPE en is 
hierdoor vergelijkbaar met Blizzard en Nova. 
Het sor teren van kleuren voor een klantspecifiek materiaal kan door Plasticiet® worden gedaan tegen een extra 
vergoeding. Dit kan binnen de eerste 2 kleurgroepen:
• Groen, zwart, wit
• Geel, blauw, oranje, rood
• Paars, roze
Groep 1 is het meest aanwezig in een plaat, vervolgens groep 2 en groep 3 is 
het minst aanwezig en daarom ook niet mogelijk om deze kleur eruit te halen 
of juist meer aanwezig te laten zijn.

Let op: Rhinestone kan meer oneffenheden bevatten dan de andere types. 
Er is een kans dat er luchtbellen en kleine deukjes in het materiaal zitten. Daar-
naast is dit type gevoeliger voor kromtrekken. Er bestaat een kleine kans dat 
een gekleurd vlak loslaat.


