
Zie pagina M2 voor op maat kosten zagen, afhalen, transport, enz.

OP=OP OP=OP OP=OP

per m
2

per m
2

per m
2

A163h015 163h215 104h215

A163h02 163h22 104h22

A163h03 163h23 104h23

A163h035 163h235 104h24

A163h04

A163h06 163h26

A163h07 163h27

OP=OP OP=OP OP=OP

per m
2

per m
2

per m
2

A165xh01 A165xh21 327xh415

A165xh015 A165xh215 327xh42

A165xh02 A165xh22 327xh43

A165xh025 A165xh225 327xh435

A165xh03 A165xh23 327xh44

A165xh035 A165xh235 327xh46

A165xh04 A165xh24 327xh47

A165xh045 A165xh245

A165xh05 A165xh25

A165xh06

A165xh07 Als 2UV 2,6 kg/m² op is leveren wij 

16mm 5-X-structuur 1UV 2,4kg/m² 

* 2-UV: aan beide zijden bescherming tegen UV-straling. Ideaal voor wand of spie waarbij beide zijden in de zon staan.

Bij opaal: vervang h door w

1,0 m € 20,48

1,5 m € 30,72

BEL voor de actuele voorraad!

super isolatie

6,0 m € 102,90

7,0 m € 120,05

lengte

1,5 m

2,0 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

6,0 m

7,0 m

32 mm 9X-structuur2 zijden UV 2 zijden UV

3,0 m € 61,43

3,5 m € 61,43

€ 114,66

€ 152,52

€ 60,90

€ 45,68

3,5 m

€ 180,08

€ 154,35

€ 60,03

€ 133,46

4,0 m

opaalwit 2m en 4m zijn op

4,0 m

6,0 m

7,0 m

€ 228,78

€ 266,91

2,0 m € 38,22 2,0 m € 40,95

2,5 m € 47,78 2,5 m € 51,19

extra zware plaat - 2UV extra zware plaat - 2UV

16 mm 5X-structuur

2,6 kg/ m² 2,6 kg/ m²

7,0 m € 133,77

opaal: vervang h door w

16 mm 5X-structuur

Bij opaal: vervang h 

door w

3,0 m € 51,45

€ 114,39

2,0 m € 34,30

€ 76,26

€ 30,45

105 cm

1,5 m

€ 57,20

€ 22,84

€ 17,50

€ 31,00

€ 14,50

lengte 98 cm -  2UV*

123 cm

€ 90,04

€ 77,18

€ 24,50

2,7 kg/ m²

extra helder

16 mm  3-wandig

helder "mat"

helder

helder of opaalwit

16 mm 3-wandig 10 mm  4-wandig

2,6 kg/ m²

3,7 kg/ m²

1,75 kg/ m²

brede kanalen
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brede kanalen

€ 51,45

€ 38,59

105 cm -  2UV*

4,0 m

6,0 m

EXTRA lage prijzen     -    Platen op deze pagina OP=OP 

lengte

1,5 m

2,0 m

3,0 m

lengte

1,5 m

2,0 m

3,0 m

3,5 m

BEL voor de actuele voorraad!

Lexan ® Lexan ®

Lexan ®

3,0 m € 57,33

3,5 m € 66,89

4,5 m € 92,14

4,0 m € 76,44 4,0 m € 81,90

4,5 m € 86,00

5,0 m € 95,55 5,0 m € 102,38

helder of opaalwit helder of opaalwit

€ 19,50 € 19,50

lengte 98 cm -  2UV* lengte 105 cm -  2UV*

1,0 m € 19,11

1,5 m € 28,67

€ 25,73

€ 68,60

beter doorzicht - 2UV super doorzicht - 2UV



Zie pagina M2 voor op maat kosten zagen, afhalen, transport, enz.

per m
2

per m
2

per m
2

165xh01 - -

165xh015 165xh215 165xiq015

165xh02 165xh22 165xiq02

165xh025 165xh225 165xiq025

165xh03 165xh23 165xiq03

165xh035 165xh235 165xiq035

165xh04 165xh24 165xiq04

165xh045 165xiq05

165xh05 165xh25 165xiq06

165xh06 165xh26 165xiq07

165xh07 165xh27

per m
2

per m
2

per m
2

165xh415 163h015 327xiq415

165xh42 163h02 327xiq42

165xh43 163h03 327xiq43

165xh435 163h04 327xiq435

165xh44 163h06 327xiq44

165xh46 327xiq46

165xh47 327xiq47

* 2-UV: aan beide zijden bescherming tegen UV-straling. Ideaal voor wand of spie waarbij beide zijden in de zon staan.

Bij montage van 16mm platen op breedte 120 cm adviseren wij elke 1,5 meter een dwarsondersteuning.

€ 25,00

lengte

OP=OP voor deze artikelen

verwarmde ruimte

extra warmtewerend

32 mm 9X-structuur

opaal: vervang h door w

16 mm 5X-structuur

lengte

-

1,5 m

2,0 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

4,5 m

5,0 m

6,0 m

7,0 m

meest verkocht

opaal: vervang h door w

16 mm 5X-structuur

meest verkocht

OP=OP voor deze artikelen

OP=OP voor deze artikelen

98 cm -  2UV*

2,0 m € 49,00

6,0 m

7,0 m

extra breed

2 zijden UV*

twee zijden UV

-

extra warmtewerend

16 mm 5X-structuur

OP=OP voor deze artikelen

1,5 m

1,0 m

€ 19,50

-

lengte

€ 159,50

€ 19,50 € 23,25

€ 158,40 € 289,67

€ 184,80 € 337,95

3,0 m € 73,50

4,0 m € 98,00

6,0 m € 147,00

lengte

1,5 m

2,0 m

3,0 m

3,5 m

4,0 m

6,0 m

7,0 m

-

lengte

1,5 m

2,0 m

3,0 m

3,5 m

brede kanalen

€ 56,97

€ 122,85

€ 36,75

€ 105,60 € 193,11

€ 168,98

6,0 m € 114,66

6,0 m € 136,715,0 m € 95,55 € 102,38

5,0 m € 113,934,5 m € 86,00

4,0 m € 76,44 € 81,90 4,0 m

€ 79,75

€ 91,14

€ 57,33

op aanvraag

opaal: vervang h door w

extra helder

2 zijden UV*

16 mm 3-wandig

2,6 kg/ m²

met 1 gezaagde zijde

€ 143,33

4,0 m

extra helder
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3,5 m € 66,89 € 71,67 3,5 m

3,0 m

€ 19,11

€ 92,40

€ 79,20 € 144,84

€ 52,80 € 96,56

€ 39,60 € 72,42

€ 22,00 € 39,25

120 cm - 2UV* 123 cm

€ 61,43 3,0 m € 68,36

2,5 m € 47,78 € 51,19 2,5 m

2,0 m € 38,22

lengte 98 cm 105 cm 98 cm

2,4 kg/ m² 2,4 kg/ m² 2,4 kg/ m²

helder of opaalwit helder of opaalwit opaal iQrelax

groep: 60

16 mm 5X-structuur

helder of opaalwit opaal iQrelax

2,4 kg/ m² 3,7 kg/ m²

€ 40,95 2,0 m € 45,57

1,5 m € 28,67 € 30,72 1,5 m € 34,18

7,0 m € 133,77

7,0 m



M2

10 Jaar beperkte fabrieksgarantie op breuk en lichtdoorlatendheid.

Geen tweedehands platen, geen restpartijen en geen B-keuze of andersinds afgekeurde platen.

Wij leveren alleen A-merk platen van nieuwe grondstof en een normaal gewicht. Wij geven het gemiddelde gewicht per m² aan.

Helaas zijn er bedrijven die slappe platen met een te laag gewicht per m² verkopen. Dit om de verkoop prijs laag te houden.

Het gewicht van deze platen varieert van 1,9 tot 2,2 kg/m²  (is gem. 1,8 - 2,1 kg/m²)

Deze platen voldoen niet aan de (al lage) in Nederland geldende belastingseisen voor wind en sneeuw.

Wij laten platen op vele lengte maten produceren.

De standaard lengte maat in onderstaande tabel kan maximaal 15 mm groter of 3 mm kleiner zijn. 

Hoe korter de plaat hoe kleiner de afwijking.

Bij op maat zagen is de zaagtolerantie is plus/min 4 mm.

Platen kunnen zaagstof bevatten en dienen indien nodig schoon geblazen te worden.

Gebruik altijd platen van het zelfde type en bijvoorkeur van dezelfde breedte en lengte. 

Verschillende plaatbreedtes worden uit verschillende grondstof batches geproduceerd, er is daardoor kans op kleurverschil.

Zelf op maat zagen of laten zagen?

Wij adviseren u de platen op locatie op maat te zagen en van tape te voorzien.

Bestel losse tape als u zelf de platen op maat zaagt.

Als u de plaatmaat zeker weet dan kunnen we de platen voor u op maat zagen. 

De levertijd is langer als wij de platen voor u op maat zagen en de tape aanbrengen. Wij zagen alleen rechthoekig.

Als wij leveren: platen langer dan 5 meter worden niet op maat gezaagd en plaatdikte 32 mm wordt niet op breedte gezaagd.

Als u afhaalt: alle platen kunnen wij op de gewenste lengte en breedte zagen.

ADVIES: zaag de platen op locatie op maat. Dit is niet moeilijk, zie pag. M4

Wilt u de platen snel hebben, kies dan standaard maten en/of haal uw bestelling af (op afspraak).

Op lengte en/of breedte zagen + schoon blazen + aanbrengen AntiStoftape® is: dikte 16 mm: € 8,= netto per plaat

dikte 32 mm: € 10,= netto per plaat 

Transportkosten in Nederland:  vanaf € 60,00 incl. btw

Voor platen langer dan 5 meter geldt afhankelijk van de lengte en het aantal platen een toeslag.

Transportkosten België op aanvraag.

Op aanvraag:  - volle pallets of gemengde pallets Zie volgende twee pagina's voor prijzen.

L.T.

Standaard platen plaatkleur % dB

10 mm helder 80%

4w opaalwit 70%

16 mm helder 70%

5X opaalwit 55%

iQrelax (extra warmte werend) 47%

2-UV

16 mm helder 74% 18

3w

32 mm

97w-X helder 48%

iQrelax (extra warmte werend) 30%

1750
75%

3,0 18 1750 mm
69%

62%

2,1 21 3250 mm2400 54%

44%

2600
70% 2,4 2400 mm

3700 25
47%

32%
1,2 nvt

inclusief tape

energie

U-waarde 

W/m²K

doorlatings min. buig-

gr/ m
2 factor radius

7-10-2021Meerwandige POLYCARBONAAT platen  

8 mm

20 mm

12 mm

20 mm



Prijzen voor pallets met diverse platen op aanvraag.

Prijzen van volle pallets op aanvraag

Overzicht volgt.

Meerwandige POLYCARBONAAT platen  -  volume afname 7-10-2021 M3

20 mm



TOEPASSINGEN EIGENSCHAPPEN

Serres, Veranda's Praktisch onbreekbaar (hagel)

Terrasoverkappingen Slagvast

Carports Zelfdovend --> brandveilig

Zwembadoverkappingen Laag gewicht --> lichte constructies en 

Lichtstraten gemakkelijke montage

Scheidingswanden Koud buigbaar

Verlaagde plafonds Hoge isolatiewaarde

Verticale beglazing Zeer temperatuurbestendig

Gebogen beglazing Duurzaam

Sporthal beglazing Makkelijk te zagen en te boren

Opslag

Als u de platen niet vlak na ontvangst verwerkt, sla deze dan droog en uit de zon op. Door

blootstelling aan direct zonlicht en/ of overmatige warmte hecht de beschermfolie zich

steeds meer aan de platen. Stapel de platen op een vlakke en schone ondergrond.

Bij stapelen op pallets dienen de liggers ervan een minimale breedte van 100 mm te hebben en een

maximale onderlinge afstand van 1 m. Sla de platen indien mogelijk binnen op. Bij buitenopslag de

platen goed afdekken met een niet lichtdoorlatende witte folie, zodanig dat de platen beschermd zijn

tegen vuil, (regen)water, wind en zon.

Zagen

Polycarbonaat zaagt gemakkelijk, splintert, breekt en scheurt niet!

Gebruik een zaagblad met fijne tanden en een hand-, decoupeer- of cirkelzaag. Leg de plaat op een

vlakke ondergrond en ondersteun de plaat dicht bij de zaagsnede. Voorkom dat de plaat tijdens het

zagen gaat trillen of "slaan". Verwijder de zaagresten uit de kanalen met schone en droge perslucht.

Kleef zo snel mogelijk na het zagen de speciale AntiStoftape op de open kanalen; zie pagina K1.

Zorg ervoor dat de tapes en de platen tijdens opslag en montage niet vervuilen!

TIP: blaas het zaagsel met een compressor uit de plaat door van de gezaagde naar de niet 

gezaagde kant te blazen.

Afdichttapes

Het is heel belangrijk dat de platen met de juiste tapes en U-profielen afgewerkt worden.

Let er tijdens montage op dat de tapes niet vervuilen. Zet de platen nooit op de tapezijde neer.

Boor in het onderste U-profiel om de 20 cm 6 mm gaten en kit dit profiel op de juiste wijze af.

Zie pagina K1 voor meer informatie.

Boren

Vermijdt indien mogelijk het boren in de platen en zet de platen zoveel mogelijk met profielen vast.

Gebruik standaard (metaal)boren en gebruik géén koelmiddelen. Grote gaten niet ineens boren

maar eerst voorboren met een kleine boor. Zorg tijdens het boren voor een goede ondersteuning.

I.v.m. krimp en uitzetting van de plaat moet het gat groter zijn dan de diameter van de schroef. 

Voor plaatlengten tot 2 meter geldt: gat = diameter schroef + 6 mm. Voor elke extra meter moet

het gat 2,5 mm groter worden. Gebruik indien mogelijk schroeven met een gladde schacht, zodat

de schroefdraad niet in de plaat kan snijden. Verwijder zaagsel met perslucht of met een stofzuiger.

Boor de gaten voor bevestigingsdoppen op minimaal 40 mm van de plaatranden.

afgeplakt met AntiStoftape. Niet op maat gezaagde platen worden geleverd met een transporttape die niet geschikt is voor montage. 
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De platen worden tegen een geringe meerprijs in de lengte en de breedte op maat gezaagd, doorgeblazen met zuivere lucht en 

40 mm



Vastzetten met aluminium afdekprofiel en schroeven

Indien u geen profielen gebruikt of brede platen extra vast wilt zetten, gebruik dan een schroef met 

een grote ring. De ring moet minimaal over 2 steggen (schotten) vallen. Bij het aandraaien van

de schroeven de plaat niet vervormen.

Zet de profielen niet te vast!

Flexibel afdekrubber

* niet stormvast * rubbers kunnen krimpen (lekkage)

* rubbers verliezen elasticiteit (beperkte levensduur) * rubbers verkleuren

U kunt deze rubbers vervangen door onze aluminium profielen.

Bescherming

De platen hebben aan één zijde een extra tegen Uv-licht beschermende laag. Dit is de zijde met

de bedrukte folie. Monteer de plaat met de bedrukte folie naar boven (zonzijde)! De onderzijde

v/d plaat heeft een neutrale folie. Voorkom onnodige krassen door de folie alléén langs de randen 

van de plaat te verwijderen. De platen kunnen dan gemakkelijk afgeplakt en gemonteerd worden.

Verwijder direct na montage alle folie.

Lopen op het dak

Loop NOOIT op glas, polycarbonaat of andere kunststof beglazing! Voorkom krassen op het glas of

de platen door een stevige plank op minimaal twee draagprofielen te plaatsen. Zorg ervoor dat de 

plank niet weg kan schuiven. De platen zijn niet zwaar en platen tot ongeveer 3 m
2
 kunnen door een 

een persoon gehanteerd worden. Vraag hulp bij grotere platen en houdt rekening met wind.

Schoon maken

Spoel los vuil met veel water van de platen. Reinig de platen met een oplossing van milde zeep

(bijv. afwasmiddel) en een zachte doek of spons. Wij adviseren een autowasborstel op een slang.

Gebruik géén harde borstel, scherpe voorwerpen, isopropanol of oplosmiddelen op de platen. 

Wasbenzine mag kortstondig gebruikt worden; na gebruik de platen reinigen met zeep en spoelen

met veel water. Reinig de platen nooit in de zon of bij een hoge temperatuur. Het gebruik van een

hogedrukspuit met matige druk is toegestaan. Spuit vanaf boven en niet op de profielen en rubbers!

Slagvastheid

Meerwandige polycarbonaatplaten worden aan extreme omstandigheden blootgesteld; storm, hagel,

wind, sneeuw en ijsvorming. Zelfs onder deze omstandigheden zijn de platen praktisch onbreekbaar.

Extreme temperatuurschommelingen door bijvb. een sterke zonnestraling in de winter leiden niet

tot breuk of kromtrekken van de platen. In door TNO uitgevoerde hagelsimulatie testen met kunststof 

"hagelstenen" (30 mm) werd géén noemenswaardige schade vastgesteld. De maximale snelheid van

echte hagelstenen van 20 mm is 21 m/sec. Het broze acrylaat en glas breken door deze hagelstenen,

terwijl polycarbonaat nauwelijks vervormt. Glasscherven of directe lekkage behoren tot het verleden.

Door het lage gewicht en de grote slagvastheid is de montage gemakkelijker dan die van glas.

Lichtdoorlatendheid

Polycarbonaat laat praktisch géén Uv-straling of ver-infrarode straling door. Hierdoor kan verkleuring

van bijvoorbeeld stoffen die achter polycarbonaat geplaatst worden verminderen. Men krijgt ook

geen "gezonde" bruine kleur als men onder polycarbonaat zont.

Omdat de platen in slankere profielen en op een grotere breedte dan glas geplaatst worden is de 

totale lichtdoorlaat van een dak met heldere platen vergelijkbaar met die van een dak met glas.

Opaalwitte platen hebben een sterk diffuse lichtspreiding. Opaalwit wordt veel toegepast in serres.
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Schadelijke
Uv-straling



Maximale gebruikstemperatuur en brandveiligheid.

Polycarbonaat is in vergelijking met andere beglazingskunststoffen zeer temperatuurbestendig. 

De continue gebruikstemperatuur is 100 
0
C. Polycarbonaat kan in plafonds vaak in combinatie met

sprinklerinstallaties gebruikt worden.

Polycarbonaat heeft voor een goede verbranding meer zuurstof nodig (25%) dan in lucht aanwezig 

(20%) is. Bij brand smelt het polycarbonaat, maar draagt nauwelijks bij aan uitbreiding van de brand!

Krimp en uitzetting

De uitzettingscoëfficiënt is 6,7 x 10
-6

 mm/m
0
C. Een vuistregel is 3 mm rumte per meter plaat.

Buigradius

De platen kunnen in de lengte richting koud gebogen worden. De minimale buigradius wordt bepaald

door de structuur. Deze waarde vindt u in de tabel op pagina M3.

Warmte Isolatie en zonwerendheid

Deze twee hebben weinig met elkaar te maken! Een slechte warmtegeleiding geeft een goede 

isolatie. Dus hoe dikker de plaat en hoe meer luchtlagen hoe beter de warmte isolatie en hoe

lager de stookkosten. Dikke platen houden de warmte beter binnen.

Heldere , opaalwitte extra en zonwerende platen met eenzelfde structuur isoleren even goed.

Het buiten houden van de warme Infra-Rood straling wordt niet bepaald door de dikte of structuur

van de platen.

De mate van lichtdoorlatendheid en lichtreflectie bepaald meestal de zonwerendheid.

Onder helder platen is het het warmst. Aan de zonkant raden wij deze platen af.

Opaalwitte platen zijn minder warm.

De opaalwitte extra warmtewerende platen weerkasten een deel van het Infra-rood licht en

laten minder warmte door 

Wilt u de beste warmtewering, hang dan een zonnescherm boven uw dak.

R =
(C/2)

2
 + f

2

2f
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Plaatkleur

* Voor alle polycarbonaat platen geldt dat ze bijna geen Uv-licht doorlaten. U wordt niet bruin onder de platen!.

* Heldere platen laten het meeste licht door en hebben de minste zon- en warmtewering. 

* Opaalwitte platen hebben een veel betere zon- en warmtewering en een gemiddelde lichtdoorlaat. In het donker weerkaatst de witte

  opaalkleur heel mooi uw buitenverlichting. Dit is de meest verkochte kleur.

* De opaalwitte iQrelax platen zijn voorzien van een extra reflecterende toplaag, hebben een betere warmtewering maar laten iets 

  minder licht door dan de standaard opaalwitte platen.

Plaatmaat en plaatdikte

Plaatbreedte 10 mm 16 mm 32 mm

t/m 1050 mm 1600 mm lengte onbeperkt -

t/m 1230 mm 1300 mm 1500 mm lengte onbeperkt

Dikte 10 mm raden wij af.

Meest gebruikt is 16mm 5X-structuur. 

Bij een gesloten en verwarmde ruimte is plaatdikte 32 mm de beste keuze.

Geluiddemping

De demping van het geluid wordt bepaald door het gewicht van het materiaal. Zware materialen of combinaties

daarvan (bijvoorbeeld: dakpannen, hout, glaswol voor warmte-isolatie en binnen afwerking) hebben een goede

geluiddemping. Glas en kunststof platen zijn veel lichter dan het niet lichtdoorlatende deel van de dakconstructie

en hebben daardoor een slechtere geluiddemping. Zowel kunststof platen als glas zijn bij dikke regendruppels

gehoriger dan een zwaar niet lichtdoorlatend dak. Het verschil tussen glas en kunststof is relatief erg klein.

Bij kleine regendruppels maken zowel glas als kunststof nauwelijks extra geluid.

De geluiddemping vindt u terug in de tabel op pagina M5. Het verschil tussen 16 mm en 32 mm dikke platen is 

slechts 4 dB. Dit verschil is praktisch gezien nauwelijks of niet hoorbaar!

De structuur van de plaat, 5X-structuur, 3-wandig of welke vorm dan ook heeft géén enkele invloed op de 

geluidwering van de plaat. De platen verschillen alleen in structuur en de gewichtsverschillen zijn zo klein 

dat deze niet van invloed zijn. De zogenaamde "FLUISTER" platen  bestaan niet en zijn een verkooppraatje!

De maximale plaatafmeting wordt bepaald door de stijfheid van de plaat en de op de plaat uitgeoefende belasting (sneeuw en wind).

Onderstaande tabel geeft de maximale plaatlengte bij gegeven plaatdikte en -breedte. 

De tabel geldt bij een dakhelling van 5
0 
tot 25

0
, een inklemming van 20 mm en een gelijk

verdeelde belasting van 75 kg/m
2
.

Vrije overspanning

Meerwandige POLYCARBONAAT platen 7-10-2021 M7

plaatbreedte 

vrije over-
spanning


