Makrolon® multi UV 2/16-30
Esthetisch over de hele lijn
Eenvoudige structuur - uitstekende belastbaarheid

Makrolon® multi UV 2/16-30
De krachtpatser onder de
meerwandige platen
Test ze uit!
Makrolon® multi UV 2/16-30 laat een frisse wind waaien door ons assortiment
meerwandige platen. Het glanzende oppervlak behoudt zijn glans en geeft
geen krimp, zelfs bij extreme weersomstandigheden. Bij dit nieuwe prototype
gaat esthetiek hand in hand met goede prestaties.
Esthetiek met sterkte en transparantie.
Bent u op zoek naar een plaat die beschikt over de optische eigenschappen
van acrylglas en de slagvastheid van Makrolon®? De meerwandige plaat
Makrolon® multi UV 2/16-30 verenigt de esthetiek, de helderheid en de
veiligheid van beide materialen. Door zijn uitstekend draagvermogen en de UVbeschermingslaag aan weerszijden doorstaat hij de meeste weersinvloeden.
De 20 jaar garantie op weer- en hagelbestendigheid zorgt voor een nieuw
accent. Een duidelijke verbetering van de oppervlaktekwaliteit biedt een helder
perspectief op nieuwe of bestaande toepassingsmogelijkheden.
Makrolon® multi UV 2/16-30 is verkrijgbaar in een dikte van 16 mm. Dankzij de
robuuste uitvoering heeft de plaat een hoog draagvermogen. De platen zijn
verkrijgbaar in diverse kleuren en in de standaard plaatbreedtes van 980 en
1200 mm, met dubbelzijdige UV-bescherming. Dat laatste heeft het voordeel
dat u er bij het inbouwen van de plaat niet meer op hoeft te letten welke kant
boven ligt, en dat het materiaal tot op de laatste meter kan worden benut. Grote
hoeveelheden onbruikbare plaatresten behoren daarmee tot het verleden.

Een nieuwe kijk op deze
toepassingsgebieden:
Overdekkingen voor
- veranda‘s
- carports
- luifels
- stationsoverkappingen
Verkoopkassen
Vernieuwing van oude
glasoppervlakken
Lichtstraten voor hallen

Schitterende voordelen in één oogopslag:
glanzend oppervlak
uitstekend draagvermogen
geluidsarm, geen trommeleffect bij
hevige regenval
20 jaar garantie op weer-/
hagelbestendigheid
UV-bescherming aan weerszijden

Makrolon® multi UV
Meerwandige platen voor verschillende toepassingen
en een maximale creatieve vrijheid. De Makrolon® multi UV lijn omvat transparante,
weerbestendige meer-wandige platen in verschillende plaatdiktes met een
beschermende UV-laag. Alle modellen overtuigen door hun extreme slagvastheid,
hoge transparantie en laag gewicht.
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De manier waarop en het doel waarvoor u onze producten, technische ondersteuning en informatie (hetzij mondeling,
schriftelijk of door middel van productie-evaluaties), inclusief voorgestelde formuleringen en aanbevelingen, aanwendt,
vallen buiten onze controlemogelijkheden. Daarom is het imperatief dat u onze producten, technische ondersteuning en
informatie zelf test, zodat u tot uw eigen tevredenheid kunt vaststellen of onze producten, technische ondersteuning en
informatie geschikt zijn voor het door u beoogde doel en toepassing. Dit toepassingsgericht onderzoek moet minstens
een test bevatten die de geschiktheid vanuit technisch, gezondheids-, veiligheids- en milieustandpunt onderzoekt.
Dergelijke onderzoeken werden niet noodzakelijkerwijze door Exolon Group uitgevoerd. In zoverre schriftelijk niks anders
met ons is overeengekomen, worden al onze producten uitsluitend verkocht overeenkomstig onze algemene
verkoopsvoorwaarden, die wij u op uw verzoek graag toesturen. Alle informatie en technische ondersteuning worden ter
beschikking gesteld zonder garantie of waarborg, en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering zonder voorafgaande
kennisgeving. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat u elke vorm van aansprakelijkheid (contractuele, buitencontractuele en elke overige aansprakelijkheid) die voortvloeit uit het gebruik van onze producten, technische ondersteuning en
informatie, aanvaardt, en dat u ons uitdrukkelijk ontheft van alle desbetreffende aansprakelijkheden. Elke verklaring of
aanbeveling die hierin niet is opgenomen is niet gerechtvaardigd en zal ons niet verbinden. Geen enkele hierin opgenomen verklaring kan worden geïnterpreteerd als aanbeveling om een product te gebruiken in strijd met een patent m.b.t.
grondstoffen of het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend of feitelijk toegekend op grond van een patent.
Makrolon® is en geregistreerd handelsmerk, eigendom van en is gelicentieerd door Covestro Group.
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