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Foamlite ®
Foamlite P is een licht is speciaal ontwikkeld voor
toepassingen waarbij constructiemateriaal met een laag
gewicht en tegelijkertijd een hoge mechanische
stabiliteit gewenst is. Een geschuimd materiaal met een
gesloten celstructuur.
De platen zijn bijna 30% lichter dan vergelijkbare
compactplaten. Deze lichte constructieplaten is van PPC geproduceerd, en met een dichtheid van 0,65 g/cm³
biedt Foamlite P een aanzienlijk gewichtsvoordeel ten
opzichte van een reguliere compacte polypropyleen
plaat, met een dichtheid van 0,915 g/cm³.
Afhankelijk van de toepassing kunnen de platen een
aanzienlijke materiaal besparing mogelijk maken en zijn
door het lichte gewicht makkelijk hanteerbaar.
Bovendien beschikt deze plaat over een uitstekende
verhouding tussen slagvastheid, buigsterkte, hoge
stijfheid en chemische resistentie. Het oppervlak is
desgewenst glad, met een fijne nerfstructuur of voorzien
van een antislip toplaag. verder zijn ze ook in een "Food
Grade" en “AST” versie leverbaar.

Ingebouwd scharnier is eenvoudig te verkrijgen door
het infrezen van een enkelvoudige V-groef van 90°.
Door de hoge buigwisselsterkte van het materiaal kan
een scharnier meer dan 40.000 keer worden gebogen
zonder te breken.

Zijkanten van de plaat kunnen op aanvraag worden
afgedicht door middel van PP-band. Deze nabewerking
kan worden uitgevoerd als er speciale eisen aan het
uiterlijk en of de hygiëne worden gesteld.
Technische specificaties:
Eigenschappen

Testmethode

Eenheid

Foamlite ® P

Dichtheid

DIN EN ISO 1183-1

g/cm³

0,65

Vochtopname

DIN EN ISO 62

%

< 0,1

E-modulus

DIN EN ISO 527

MPa

1100

Shore-hardheid

DIN EN ISO 868

Skala D

70

Gebruikstemperatuur (lange termijn)

Benchmarks

°C

-10… 90

Gebruikstemperatuur (kort termijn) max

Benchmarks

°C

150

Brandgedrag

UL 94

-

HB
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Foamlite ®
Antislip uitvoering
Foamlite P “cubic grain” is een antislip uitvoering van
de Foamlite met een speciale oppervlaktestructuur
“cubic grain”. Een driedimensionale kubusvormige
structuur zorgt voor een uitstekende antislip versie. De
antislip eigenschappen van “cubic grain” zijn volgens de
volgende richtlijnen getest.
 DIN 51097: proeven op vloerbekledingen - Bepaling

van de slipweerstand - Natte oppervlakken voor blote
voeten.
 DIN 51130: proeven op vloerbekledingen- Bepaling
van de slipweerstand - aan uitglijdingsrisico's
blootgestelde werkzones en –ruimtes

Geschikt voor contact met levensmiddelen
Foamlite P FG blauw is een speciaal materiaal voor de
voedingsmiddelen industrie. Dit materiaal voldoet aan
alle eisen van de EU-verordening 10/2011 - betreffende
materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om
met levensmiddelen in contact te komen alsook aan de
eisen van de Amerikaanse Food and Drug Administration
(FDA). Dankzij de UV-stabilisatie is Foamlite P FG blauw
ook geschikt voor het gebruik in de voedingsmiddelen
industrie met uv-gebaseerde hygiëne maatregelen.
De kleur voor “food grade” is blauw (RAL 5015), andere
kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Bescherming tegen elektrostatische invloeden
Foamlite P AST is een speciale plaat ontwikkeld voor
omgevingen waar een gecontroleerde afleiding van
elektrostatische lading bij een laag gewicht vereist is. Bij
een ongecontroleerde elektrostatische ontlading kunnen
hoge spanningsimpulsen ontstaan die gevoelige
apparatuur, onderdelen en werkstukken kunnen
beschadigen. Met Foamlite P AST worden deze
componenten middels de gecontroleerde afleiding van
de elektrostatische lading beschermd.
Foamlite G
Foamlite G is een lichtgewicht plaat op PE-HD basis.
Met een dichtheid van 0,65 g/cm³ beschikt ook deze
plaat een gewichtsvoordeel van meer dan 30 procent ten
opzichte van de compact PolyEthyleen plaat met een
dichtheid van 0,95 g/cm³.
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Foamlite ®
Laag gewicht:

Hoogwaardig oppervlak:

 Dichtheid: 0,65 g/cm³.
 Ca. 30 % gewichtsbesparing

 Glad of tweezijdig generfd

ten opzichte van regulieren
compactplaten.
 Voordelig en eenvoudig in
dimensionering, verbruik en
verwerking.

oppervlak met een hoge
krasbestandigheid.
 Verkrijgbaar in een antislip
oppervlak “cubic grain”.
 Een duurzaam hoogwaardig
uiterlijk.

Hoge mechanische
stabiliteit:

Goede isolerende
eigenschappen:

 Zeer gunstige verhouding

 Door de gesloten cel

slagvastheid, buigsterkte en
stijfheid.

structuur van het geschuimd
materiaal biedt het zowel een
goede thermische als ook
geluiddempende werking.

Lange levensduur:

Eenvoudige verwerking:

 UV - bestendig.
 Vrijwel geen vochtopname.
 Langdurig vormvast.

 Eenvoudig te bewerken met
gebruikelijke houtbewerkings
gereedschappen.
 Goed lasbaar.

Leveringsprogramma:
Foamlite P is in vele formaten, diktes, kleuren en met
diverse eigenschappen verkrijgbaar. Afhankelijk van uw
wensen, zijn deze platen ook naar uw eigen
specificaties te produceren.

Standaard afmetingen:
Plaatdikte: 6 - 18 mm, andere diktes in overleg.
Formaat: 3000 x 1500 & 3000 x 2000 mm, andere
afmetingen in overleg.

Kleuren:
Grijs RAL7004, grijs RAL 7032, zwart RAL 9005,
blauw RAL 5010 en wit 9010. Overige kleuren op
aanvraag
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Uw partner in kunststoffen, levert aan zijn klanten een
ruim assortiment kunststof halffabrikaten en toebehoren
voor diverse toepassingen in de industrie-, reclame- en
bouwsector.
thyssenkrupp Plastics Nederland is een officiële verdeler
van sterke merken en producten. Wij bieden u een
totaal oplossing voor elk project in de bouw, reclame of
industrie.

Leveringsprogramma:

Industriële toepassingen:
Bij ons kunt u terecht voor alle denkbare kunststoffen
voor industriële, technische, constructieve en
hoogwaardige toepassingen.

√ Ventilatie leidingsystemen

Ons leveringsprogramma omvat o.a.: platen, staven,
profielen, buizen, fittingen, armaturen (handbediend,
elektrisch en pneumatisch), meet- en regelsystemen,
ventilatiekanalen en toebehoren voor de ventilatie- en
afzuigtechniek.
Door onze breed assortiment en ruime voorraad van
gerenommeerde internationale A-merken zoals o.a.
Georg Fischer, Röchling, Simona, Gehr, Sustaplast en
Hoka, leveren wij u snel de gewenste producten.

√ Kunststoffen voor technische toepassingen
√ Kunststoffen voor hoogwaardige toepassingen
√ Kunststoffen voor constructie toepassingen
√ Transparante kunststoffen
√ Druk leidingsystemen
√ Lijmen & reinigers
√ Kunststof lasdraden
√ Lasmachines
√ Kunststoffen voor visuele communicatie
√ Kunststoffen voor toepassingen in de bouw
√ Kunststoffen voor sport & speltoestellen
√ Diverse bewerkingsmogelijkheden voor kunststoffen
Maatwerk:
Ook voor het bewerken van kunststoffen waaronder
zagen, laseren, frezen en lijmen kunt u bij ons terecht.
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Marktsegmenten
Apparaten- & tankbouw

Chemische procesindustrie

Installatietechniek & infra

Galvanische industrie

Machinebouw

Scheepsbouw

Semicon & life science

Voedingsindustrie

Waterbehandeling

Visuele communicatie

Bouwmaterialen

Sport & spel
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Borchwerf 10
4704 RG Roosendaal

Tel
: +31 165 - 585625
E-mail
: industrie.plastics.mx.nl@thyssenkrupp.com
Website : https://www.thyssenkrupp-plastics.nl

Aan dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
De vermelde informatie en gegevens waaronder omschrijvingen,
kenmerken, bewerkingen, toepassingen, gewichten, afmetingen,
kleuren, foto’s en tekeningen, etc, zijn gebaseerd op opgave van onze
fabrikanten en gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en dienen
als richtwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Nadruk, ook gedeelte, van dit document is uitsluitend toegestaan na
toestemming van thyssenkrupp Plastics Nederland.

engineering. tomorrow. together.

