
1

 PLEXIGLAS®

Kanaalplaten

Materials Services
Plastics Belgium

Een klasse apart



2 PLEXIGLAS® kanaalplaten
Een klasse apart

Het merk PLEXIGLAS® is onder de kanaalplaten een klasse apart. De platen zijn eenvoudig 
te verwerken, zeer licht en doen zelfs extreme weersomstandigheden vergeten. Ze bekoren 
door hun transparantie en regelen het klimaat volgens de behoefte van mens en plant. Met 
30 jaar garantie tegen vergeling en een hoge lichtdoorlaatbaarheid (heldere uitvoering) is 
PLEXIGLAS® uitzonderlijk in zijn soort.

De verschillende plaattypes zorgen voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden en maken 
ook van uw projecten zeker een echte Highlight! En uw klanten kunnen genieten van de 
vele voordelen van PLEXIGLAS®. Dankzij innovatieve technologieën hebben de kanaal-
platen een lange levensduur en zijn ze bijna zelfreinigend.



3Varianten voor
speciale toepassingen

PLEXIGLAS® Resist
De robuuste kanaalplaat:
Door speciale additieven 
geschikt voor gebieden met veel 
hagelbuien.
Met NO DROP-laag en Anti-
Algenlaag (meer informatie hier-
over op pagina 5).

PLEXIGLAS® Alltop
De transparante kanaalplaat:
De extra brede kanalen zorgen 
voor een goede doorkijk en licht-
transmissie.

PLEXIGLAS® Heatstop
De koele kanaalplaat:
Uitgerust met een speciale coating 
die de opwarming reduceert.

Vordelen en kenmerken
op een rij

> heel transparant
> buitengewoon UV-bestendig door
 een ingebouwde UV-bescherming
> geluidsdempend
> niet buigbaar
> B2 normaal ontvlambaar volgens
 DIN 4102
> licht materiaal
> eenvoudige montage

Typische toepassingen

> terrasoverkappingen/luifels
> beglazing van gebouwen      
> lichtstraten/tongewelven
> serres
> carports
> veranda‘s
> windscherm
> interieurinrichting
> decoratie

Met PLEXIGLAS® is men altijd zeker. De leverancier 
geeft 30 jaar garantie dat PLEXIGLAS® in heldere 
uitvoering niet vergeelt en zijn hoge lichttransmissie 
behoudt.
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*kleurloze uitvoering

PLEXIGLAS® Resist
Die robuuste kanaalplaat

De pluspunten op een rij

> anti-algenlaag
> NO DROP-coating
> 10 jaar leveranciersgarantie op hagel-
 bestendigheid
> hoge materiaalsterkte: stabiel, bestand
  tegen hoge sneeuw- en windlasten
> SDP 16-64: 
 • door 64 mm kanaalbreedte een
  glasheldere doorkijk
 • onderscheidt zich duidelijk van 
  andere kunststofbeglazingen
> S5P32:
 • warmteisolerende, K-waarde:
  1,5 W/m2

> 30 jaar leveranciersgarantie tegen
 vergeling bij kleurloze platen*

PLEXIGLAS RESIST® is een erg transparante, robuuste kanaalplaat, die 
ook in gebieden met hagel als daktoepassing gebruikt kan worden. De 
weersbestendige kanaalplaten vergelen niet. Er geldt een garantie van 
30 jaar* op de duurzame lichtdoorlaatbaarheid van de heldere platen.

De nieuwe generatie PLEXIGLAS® kanaalplaten heeft door haar bijzon-
der robuuste en vormstabiele opbouw een kanaalbreedte van 64 mm 
en heeft daardoor een glasheldere, transparante doorkijk.
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gend – met de nieuwe en 
unieke Anti-Algenlaag.“

> dubbel-en vijfwandige kanaal-
 platen
> 16 en 32 mm dikte
> Lengtes tot 7000 mm
> Breedtes: 980 (16 mm), 1200 (16 mm)
en 1230 mm (32 mm)

PLEXIGLAS® Resist
AAA SDP 16 mm

> kleurloos, NO DROP
> opaal
> Heatstop

PLEXIGLAS® Resist
S5P 32 mm 

> kleurloos, NO DROP
> opaal
> Heatstop

De Anti-Algen laag van de PLEXIGLAS®

Resist AAA kanaalplaten is een verdere 
ontwikkeling van de beproefde NO-DROP-coating 
en verlaagt de reinigingskosten aanzienlijk.

De volkomen niet-toxisch en biologisch neutrale
laag maakt gebruik van de natuurlijk UV-zonne-
stralen en zorgt ervoor dat algen, mos en pollen 
niet aan de platen blijven kleven.
In combinatie met het NO DROP effect worden 
de vuilresten door de regen zo goed als volledig 
weggespoeld.

Ons leveringsprogramma

In de NO-DROP-uitvoering zijn de kanaalplaten aan één zijde uitge-
rust met een duurzame waterfilm-bindende laag. Deze naar buiten 
gerichte laag zorgt ervoor dat regendruppels, druipsporen, vuil of 
bladeren worden weggespoeld.
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Wenst u veel licht en helderheid op elk moment? Dan is de dubbel-wan-
dige kanaalplaat PLEXIGLAS ALLTOP® de juiste keuze. Door de extra 
brede kanalen en de NO-DROP veredeling laten deze platen zelfs bij 
slecht weer 91% van het daglicht binnen.

PLEXIGLAS® Alltop
De transparante kanaalplaat

De pluspunten op een rij

> uitstekende weersbestendigheid
> UV-doorlatend voor een natuurlijke 
 plantengroei
> NO DROP-coating langs beide zijden
 en in de kanalen
> 30 jaar leveranciersgarantie tegen
 vergeling
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PLEXIGLAS ALLTOP® kanaalplaten zijn UV-
lichtdoorlatend voor het volledige spectrum 
aan zonnestralen. Dit zorgt bij planten voor 
mooie kleuren en een natuurlijke groei. 
Daarom zijn deze platen niet alleen geschikt 
voor terrasoverkappingen en veranda’s – 
ook in serres worden hobby-tuinders echte 
“profi’s”.

Alle oppervlakken van deze platen (binnen 
en buiten) hebben een NO-DROP-verede-
ling ondergaan. 

Regen en condenswater vormen samen 
een onzichtbare film en laten na het opdro-
gen geen sporen achter. Daardoor blijven 
er na het drogen ook geen lelijke contouren 
achter.

De kanaalplaten drogen sneller en blijven 
daardoor langer zuiver en transparant.

> dubbelwandige kanaalplaten
> 16 mm dikte
> lengtes tot 7000 mm
> breedtes: 980 en 1200 mm
> kleurloos

PLEXIGLAS® Alltop
SDP 16 mm

> kleurloos, NO DROP buitenzijden/
 binnenzijden

Ons leveringsprogramma



8 PLEXIGLAS® Heatstop
De koele kanaalplaat

Ook bij PLEXIGLAS® Heatstop doet de nieu-
we generatie kanaalplaten zijn intrede: met 
de bijzondere kanaalbreedte van 64 mm en 
desondanks toch robuust en vormstabiel. 

De pluspunten op een rij

> met geïntegreerde zonnewering
> uitstekend hitteschild
> hoge lichttransmissie
> NO DROP-veredeling
> SDP 16-64: met AAA-coating
> S5P32: warmte-isolerend

PLEXIGLAS HEATSTOP® is de beste oplossing voor iedereen die het in 
de zomer liever koel heeft. De kanaalplaten met ingebouwd warmte-
schild reduceren de opwarming van de lucht en laten desondanks veel 
licht door.
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De Cool Blue-uitvoering reduceert de warm-
testraling van de zon met zo’n 75%.
De PLEXIGLAS HEATSTOP® platen hebben 
aan beide zijden een glad oppervlak met een 
gouden schijn.

Onder de platen bewijzen de platen hun nut 
en blijft het aangenaam koel. Ze verstrooien 
het licht op een ideale manier en creëren zo 
een gelijkmatige helderheid.

Natuurlijk heeft ook de PLEXIGLAS 
HEATSTOP® plaat de NO DROP-veredeling 
met de bekende voordelen. Door de hoge 
materiaalsterkte is ze stabiel en bestand 
tegen hoge sneeuw- en windlasten.

Met een K-waarde van 1,5 W/m²K biedt de 
PLEXIGLAS® Heatstop S5P kanaalplaat een 
goede warmteisolatie – ze zorgt ervoor, dat 
in de zomer de warmte buiten blijft en in de 
winter de warmte binnen.

> dubbel- en vijfwandige platen
> 16 en 32 mm dikte
> lengtes tot 7000 mm
> breedtes: 980, 1200 (16mm) en 
1230 mm (32 mm)
> kleur: Cool Blue

PLEXIGLAS® Heatstop
AAA SDP 16 mm

> Cool Blue, NO DROP 

PLEXIGLAS® Heatstop
S5P 32 mm 

> Cool Blue, NO DROP

Ons leveringsprogramma



10 PLEXIGLAS® kanaalplaten
Technische gegevens · Verwerking · 
Plaatsing

Technische Gegevens
> Materiaal: Acrylaat (PMMA)

> Max. temperatuursbestendigheid: 70° C
> Brandklasse B2 volgens DIN 4102 (Klasse E volgens DIN EN 13501)

 Geometrie Uitvoering Dikte Kanaalbreedte Kleur Lichttrans-  W/m² K
   mm mm  missie ca. %

 SDP Resist 16 64 Helder 0RS30 NO DROP, AAA 86 2,5

 SDP Resist 16 64 Helder 0RS09 D C-Structuur 85 2,5
     NO DROP, AAA

 SDP Resist 16 64 Opaal WRS30 NO DROP, AAA 74 2,5

 S5P Resist 32 32 Helder 00721 68 1,5 

  S5P Resist 32 32 Opaal WRS01 45 1,5

 SDP Heatstop 16 64 Cool Blue WZ030 50 2,5

 S5P Heatstop 32 32 Cool Blue WZ009 18 1,5

 SDP Alltop 16 64 Helder 29080 91 2,5

Verwerking 

> Zagen 

 • Hoogtoerige cirkelzagen met niet-gezet hard-metalen veeltandig zaagblad (snelheid ca. 5m/sec).

 • Het cirkelzaagblad weinig laten uitsteken.

 • De platen goed klemmen om klapperen te verhinderen.

 • Met een aanslag werken, om het afwijken van de zaag en daardoor het mogelijk inscheuren van de

  plaat te voorkomen.

 • Wanneer in de breedte gezaagd moet worden, moet de zaagsnede max. 3 mm van het steunschot 

  verwijderd zijn.

 • Ruwe zaagsneden moeten d.m.v. vijlen ontbraamd worden.

 • Decoupeerzagen (zonder pendelslag) voor figuurzagen en kleinere beugelzagen.

> Boren

 • Niet boren in de platen voor de montage, u moet gebruik maken van de ALU-montageprofielen.

 • Uitzonderingen: bij hoekuitsparingen en gebogen zaagsneden dient eerst een gat geboord te worden

  voor de steekzaag.

 • Geschikte boren: spiraalboor geslepen voor PLEXIGLAS®, kegelboor, trappenboor.
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Plaatsing 

Balkafstanden bij sneeuwlast 750 N/m2: 

Dit is slechts een samenvatting van de verwerkings- en montagerichtlijnen. Gedetailleerde informatie vindt u in de montagehandleiding van de leverancier, die op aanvraag verkrijgbaar is.

De opgegeven waarden zijn niet alleen afhankelijk van het materiaal – maar ook van de constructie- en verwerking. Deze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar 
eer en geweten. We kunnen geen garantie geven over de juistheid en de resultaten bij aanwending van de materialen.

Technische veranderingen voorbehouden. Laatste wijziging: Januari 2019.

Het drukken van deze folder mag enkel met de uitdrukkelijke toestemming van thyssenkrupp Plastics Begium nv/sa, ‚Park Ragheno‘ Dellingstraat 57, B-2800 Mechelen..

 Uitvoering Breedte in mm Balkafstand in m

 Alltop SDP 16 mm 980 -

 Alltop SDP 16 mm 1200 5,1

 SDP 16 mm 980 6

 SDP 16 mm 1200 5,1

 S5P 32 mm 1230 -

Onderconstructie

> Enkel buig- en rekvrij hout gebruiken. 

> Let op de stabiliteit: informeer u bij uw technicus of architect.

> Verdraagbaarheid met andere materialen controleren zoals verven, dichtingsmiddelen.

> Dakhelling van minimum >5°, dit betekent een verval van 9 cm/meter plaatlengte.

> De onderconstructie met filmvormende glazuurverven en lakken instrijken; de verflaag
 moet voor de plaatsing van de platen goed verluchten. De naar de kanaalplaten 
  gerichte zijde moet wit (dispersieverf) of reflecterend (alu-folie) zijn (om opwarming 
  te voorkomen).

> Warmte-ophoping: Zonnestralen warmen donkere objecten op. Staan deze direct in

   contact met of in de directe omgeving van kanaalplaten, dan kan er warmteophoping en

    een gevaarlijke materiaalspanning ontstaan.

> Binnen-zonweringen (rolgordijnen, jaloezieën enz.) moeten wit of reflecterend zijn en

  moeten een geventileerde afstand van minimum 120 mm tot de kanaalplaten hebben.

Verdere richtlijnen 

> De uitzettingsbewegingen van de kanaalplaten kunnen door wrijvingen aan de 
  klemverbindingen plots vrijkomen en daarbij kraakgeluiden veroorzaken.

 •  Uitzetting: 6 mm/m voor PLEXIGLAS RESIST®, 5 mm/m voor PLEXIGLAS®

 • Uitgaande van een temperatuur bij plaatsing van bijv. 10°C krimpen de platen
  bij koud weer tot 2,5 mm per meter.

> Enkel profielen uit aluminium of roestvrij staal gebruiken.

Wij bieden een ruime waaier 
montageprofielen aan.
Indien gewenst, worden de kanaal-
platen voor u op maat gezaagd.

Contacteer ons. We helpen u graag 
verder!
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thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa 
Dellingstraat 57 
B-2800 Mechelen 
T:  015-45 32 22 
F: 015-41 17 87 
www.thyssenkrupp-plastics.be


