
Makrolon® is verkrijgbaar als hoogtransparante platen, met structuur en overeenkomstig de brandclassificaties*. Ze laten 

zich zeer goed en makkelijk verwerken: boren, zagen, frezen en thermoformeren.

* Afhankelijk van dikte, kleuring en toepassing voldoen de Makrolon® platen aan de eisen van tal van nationale brandveiligheidsnormen.

Veroudering en verwering kunnen van invloed zijn op het brandgedrag van polycarbonaatplaten.

Alle platen zijn, afhankelijk van de bestelde hoeveelheid, ook verkrijgbaar in de kleur die u wenst.
** Voor deze producten is aparte documentatie beschikbaar. Vraag er gerust naar.

Overtuigende voordelen:

• extreem slagvast
• uiterst temperatuurbestendig
• hoogtransparant
• weerbestendig
• slijtvast
• UV-bestendig

Product Type Kleur Eigenschap Dikte in mm

Makrolon® GP

  099 helder transparant

standaard type 0,75 - 15  130
  150 wit translucide

  775 umbra transparant

Makrolon® NR   099 helder transparant antireflex 1 - 4

Makrolon® Vista QX10   099 helder transparant optische kwaliteit 3 - 12

Makrolon® FC   099 helder transparant vervormbaar, slijtvast 3 - 8

Makrolon® Titan   099 helder transparant extreem slagvast 18 / 20 

Makrolon® AR
8099 helder transparant slijtvast

UV-bescherming 3 - 12
8850 brons transparant

Makrolon® UV

2099 helder transparant

UV-bescherming
10 jaar garantie 2 - 15

2130 / 2150 wit translucide

2850 brons transparant

2760 grijs transparant

Makrolon® FR   099 helder transparant UL94 V0 2 - 12

Makrolon® CC**

2555 blauw transparant

beperkte warmtee-
missie 2 - 12

2655 groen transparant

2755 grijs transparant

2855 brons transparant

Makrolon® Silent-
Sound**

2099 helder transparant UV-bescherming
geluidabsorberend

slijtvast/UV-bescherming
8 - 20

8099 AR helder transparant

Makrolon® DX** 141 warm / 139 cool wit diffus LED lighting 1,5 / 3

Makrolon® RX** 144 RX / 147 RX-FR wit opak LED Lighting/ Reflecting 1-4

Makrolon® SX* UV 1099 helder transparant LED Lighting/ Shaping 1,35

Makrolon® – overzicht massieve platen. Ontdek de mogelijkheden.

Overzicht massieve platen



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 be-
oogde 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 Covestro 
uitgevoerd. In zoverre schriftelijk niks anders met ons is overeengekomen, worden al onze producten uitsluitend verkocht overeen-
komstig 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 aanbe-
veling 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 een geregistreerde merknaam, eigendom van en in licentie gegeven door Covestro Group

Exolon Group GmbH
Rommerskirchener Str. 21
50259 Pulheim · Duitsland

sales@exolongroup.com
www.exolongroup.com


