
Een meesterwerk van bescherming 
en conservering.

Optium Museum Acrylic® is het ultieme beglazingsproduct dat zich meer als glas dan acrylaat gedraagt. 

Dit hypermoderne acrylaatproduct is 99% UV-werend om vervagen tegen te gaan en heeft een optische coating. 

Tru Vue heeft een eigen coatingproces waarbij gebruikt wordt gemaakt van de magnetronverstuivingstechniek 

('magnetron sputtering'), die een nagenoeg onzichtbaar oppervlak creëert. Zoals de meeste acrylaatproducten is 

Optium Museum Acrylic twee keer zo licht als glas en is het ontspiegeld en splinterresistent. Echter verschilt 

Optium Museum Acrylic van andere typische acrylaatplaten, omdat het net als glas antistatisch en slijtvast is.

Optium Museum Acrylic®OS SR AS UV SV



Toepassingen
•  Voor lijsten of vitrines voor het tentoonstellen van 

kunstcollecties

•  Voor statisch gevoelige materialen zoals stoffen, 
houtskooltekeningen, pasteltekeningen, grote 
kunstwerken en onvervangbare kunstwerken

•  Baklijsten voor het tonen van objecten, zoals  
familie-erfstukken of persoonlijke aandenkens 

•  Lijsten voor aardbevingsgevoelige gebieden of 
gebieden met een hoge verkeersdichtheid waar 
veiligheid van belang is

Eigenschappen
•  Vrijwel geen weerspiegelingen voor indrukwekkende 

doorzichtigheid

•  Blokkeert tot 99% van de UV-straling

•  Optimale lichtdoorlaatbaarheid verlevendigt kleuren en 
verhoogt de contrastniveaus

•  Onze eigen coating die is ontworpen voor stabiliteit en 
bestendigheid

•  Antistatische bescherming die statische lading meteen afvoert

•  Dubbele harde coating beschermt tegen krassen

•  Reinigingswijze is hetzelfde als bij glas, er zijn geen 
speciale acrylaatreinigers nodig

AFMETING # PLATEN PER DOOS

Beschikbare afmetingen

1220 mm x 2440 mm/48” x 96” (3,0 mm)

1830 mm x 2440 mm/72” x 96” (4.5,0 mm)

1830 mm x 3050 mm/72” x 120” (6,0 mm)
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Lichtdoorlaatbaarheid: meer dan 98%

Optische coating

Slijtvast acrylaat met  
UV-filter van 3,0 mm, 4,5 mm 
en 6,0 mm

Optische coating

ONTSPIEGELDOS

ANTISTATISCHAS

SLIJTVASTSV

UV CONSERVERENDE  
UV-WERING

SR SPLINTERRESISTENT

Lichtreflectie: minder dan 1,6%

Optium Museum Acrylic®

Beschikbaar om te bestellen per doos of gesneden op maat. Neem contact op met 
uw Tru Vue®-distributeur voor meer informatie over prijzen en beschikbaarheid.

M99-01534

U kunt samples bestellen 
bij uw Tru Vue®-distributeur.

TRU VUE:  MEER DAN 45  JAAR BEWEZEN PRESTATIES. 
TRU-VUE.COM
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