
PET-G (Polyethyleentereftalaatglycol) is een hoog-
waardige transparante plaat met een concurrerende prijs-
stelling die ligt qua technische eigenschappen en prijs  
tussen  acrylaat (PMMA) en polycarbonaat (PC). De slag-
vastheid is hoger dan die van acrylaat, maar niet zo hoog 
als die van polycarbonaat. Het glasheldere materiaal heeft 
excellente vacuümvorm eigenschappen en is geschikt voor 
het directe contact met levensmiddelen. Het kan hoog- 
frequent en ultrasoon worden gelast, maar heeft een lagere 
maximale gebruikstemperatuur dan PMMA en PC. Een  
aantal uitvoeringen van PET-G Polyester plaat zijn  
gekwalificeerd voor brandklasse B1, zelfdovend. PET-G 
heeft een goede chemische resistentie in vergelijking met 
PMMA en PC.  

Algemene toepassingen 

 Vacuümvorm producten 

 Beschermkappen voor machines 

 Beveiligingsglas 

 Machineafschermingen & afschermkappen 

 Medische apparaten en onderdelen die doorzichtig 
moeten blijven 

 Sign- & displaytoepassingen 

 Verpakkingsmateriaal van levensmiddelen (PET flessen) 

 Abri’s & wachthuisjes 

 Lichtstraat beglazing & overkappingen 

 Vacuümvorm producten 

  

Voordelen van PET-G 
 

 Hoge transparantie, glashelder 

 Excellente vacuümvorm eigenschappen 

 Hoge slagvastheid 

 Hoge chemische bestendigheid 

 Levensmiddelen geschikt 

 Brandklasse B1, zelfdovend 

 Eenvoudige, snelle en veelzijdige verwerkings- 
mogelijkheden 

 Eenvoudig te bedrukken 

Veralite® 100 is een transparante geëxtrudeerde plaat. 
Koud en warm plooibaar en bedrukbaar met aanbevolen 
inkten. Veralite® 100 AR (Anti-Reflex): voorkomt reflectie 
van het zonlicht en is krasvaster, dus ideaal voor reclame. 
 

Veralite® 200 is een hoogtransparante geëxtrudeerde 
plaat. Ideaal voor medische toepassingen, dit materiaal is 
steriliseerbaar en eenvoudig te vacuümvormen.  

Quinn® PETG is de merknaam voor geëxtrudeerde poly-
ethyleentereftalaat. Zeer gemakkelijk te verwerken en te 
vacuümvormen waardoor het ideaal materiaal is voor een 
hele reeks toepassingen. 

        thyssenkrupp                                                                                                       engineering. tomorrow. together. 

Materials Services 
Plastics Belgium 
 

Eddastraat 40, haven 3180 C, 9042 Gent 

1 

Tel:   (+32)  09 – 242 80 30 
Fax:  (+32)  09 – 242 80 39 

E-mail: services.plastics.be@thyssenkrupp.com 
Website: www.thyssenkrupp-plastics.be 

thyssenkrupp thyssenkrupp thyssenkrupp 

 Product specificaties 

PET-G (Polyethyleentereftalaatglycol) 



Leveringsvormen:  

Platen √ 

Kleuren: platen   

Transparant √   

Algemene eigenschappen PET G 

Fysiologische veiligheid    

Dichtheid 1,27 g/cm3 

Wateropname 0,15 % 
  

Mechanische eigenschappen PET G 

Treksterkte 52 N/mm2 

Breukrek 4 % 

Elastiticiteitsmodule 2030 N/mm2 

Slagvastheid z. breuk kJ/m2 

Kerfslagvastheid 7 kJ/m2 

Kogeldrukhardheid  N/mm2 

Vicat-verwekingstemp. B/50N 80 °C 
 

Thermische eigenschappen PET G 

Temperatuur bij continu gebruik    

maximum bereik + 60 °C 

minimum bereik - 40 °C 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt 0,60 K-1.10-4 

Thermische geleiding bij 20 °C 0,24 W/mK 
  

Elektrische eigenschappen PET G 

Specifieke doorslagspanning 10 15 * cm 

Oppervlakteweerstand 10 16   

Doorslagvastheid 16 (#) kV/mm 

Diëlektriciteitsgetal 106 Hz 2,4   

Diëlektrische verliesfac. 106 Hz 0,02 

  Bewerkingsmogelijkheden:  

Lassen   goed  

Lijmen   beperkt  

Verspanend bewerken   nee  

Waterstraal snijden     

Laserstraal snijden     

Warm buigen     

Koud zetten     

Thermisch vormen     
 

Formaat: 

Platen zijn leverbaar in diktes van 2 t/m 100 mm. 

 

(#) =  1 mm plaat 
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Aan dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden. Opgegeven gegevens  dienen als richtwaardes, waaraan eveneens 
geen rechten kunnen worden ontleend. De genoemde gegevens zijn gebaseerd op opgave van fabrikanten.  
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