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HPDE introduction

Tisanos HDPE platen zijn milieuvriendelijk, volledig recyclebaar en een zeer goede vervanger 
voor hout. HDPE platen hebben praktisch geen onderhoud nodig. wanneer men met 
meerdere kleurlagen werkt kan men er allerlei figuren, teksten of motieven uitfrezen.

Levensduur: 

Tisanos HDPE platen zijn UV-gestabiliseerd.
De platen worden geproduceerd voor zowel binnen als buitentoepassing en zijn een lange 
tijd kleurecht. 

Duurzaamheid:

In tegenstelling tot andere materialen rot of splintert HPDE niet, de platen nemen geen water 
op en graffiti hecht erg slecht. Bovendien is het materiaal met een hogedrukreiniger snel en 
makkelijk te reinigen. 

Kosten besparing:

Doordat de platen door en door gekleurd zijn is het gebruik van verf overbodig, geen lange 
voorbehandeling van de platen noodzakelijk.

Toepassingsgebied:

Speeltoestellen
Houtvervanger (algemeen)
Scheepsdekken 
Sportvloeren
Kunstijsbanen
Meubels
Voedselverwerkende industrie, bijvoorbeeld onderdelen.
Constructiebouw
Geluidsreductie

Voordelen:

Zeer goed chemisch bestendig
UV en Ozon bestendig
Anti graffiti
Goed kleurstabiel
Makkelijk te verwerken
Door meerdere kleurlagen makkelijk figuren te creeren
Extreem sterk
Levensmiddelenbestendig, snijplanken worden ook van dit materiaal gemaakt
Brandveilig
Internationale standaard
bevat geen weekmakers



afmetingen [mm] standaard kleuren meerdere kleuren

1.220 x 2.440 x 8 zwart, wit, geel, rood, groen, oranje, beige tot 5 kleuren

1.220 x 2.440 x 10 “

1.220 x 2.440 x 12 “

1.220 x 2.440 x 15 “

1.220 x 2.440 x 18 “

1.220 x 2.440 x 25 “

HPDE programma standaard panels

Onze platen hebben een sinasappelhuidstructuur, op verzoek is een gladde huid leverbaar.

Bovenstaande kleurencombinaties zijn mogelijk, vraag naar onze standaard voorraad 
platen.
Wij kunnen praktisch alle vormen, teksten of afmetingen custom made produceren inclusief 
assemblage, stuur uw wensen per mail of pdf naar uw contactpersoon / dealer.



HPDE materiaal wordt veel gebruikt om speeltoestellen van te maken, de belangrijkste 
redenen: geen onderhoud, makkelijk te reinigen, het materiaal splintert niet, lange 
levensduur, etc.

HPDE voorbeelden, eindproducten



Door gebruik te maken van HPDE tekstborden ziet alles er veel duidelijker en professioneler 
uit. Een eenmalige investering dus.

HPDE tekst en aanwijzingsborden

RECEPTIE

SAUNA

TOILET

vraag naar ons specifieke leveringsprogramma; Kant en klare aanwijzingsborden

VERBODEN TOEGANG

HOOGSPANNING 
LEVENSGEVAAR



HDPE Producteigenschappen 

TEST Resultaat Test methode

Treksterkte, Mpa 23,8 ASTM D638

Rek bij breuk, % 610 ASTM D638

Buigsterkte, Mpa 26 ASTM D790

Buigmodules, Mpa 994 ASTM D790

Dichtheid, g / cm3 0,96 ASTM D792

Wateropname, % 0,01 ASTM D570

Hardheid, Shore D 64 ASTM D2240

Vicat verwerkingspunt, º C 86 ASTM 1525

Hitte vervormingstemperatuur º C 100 ASTM D648

Izod Slagsterkte, J/m 104 ASTM D256

smeltstroomsnelheid, g / 10min. 0,8 ASTM D1238

Smellttemperatuur º C 131 MS ISO 11357-3



Aantekeningen:



Uw dealer:

HDPE PLAATMATERIAAL
High Density Polyethyleen


