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Algemene informatie 

Polymethylmethacrylaat (PMMA) en polycarbonaat (PC) zijn kunststoffen die 
veelvuldig in de bouw en industrie worden toegepast. Beide producten worden 
geleverd in (glas-) heldere en gekleurde versie en daarnaast bestaan er 
glasvezel versterkte uitvoeringen. De materialen zijn hard, vormvast en bezitten 
een hoge slag- en krasvastheid. De materialen worden onder andere toegepast 
in kogelwerend glas, veiligheidsglas, zwembadoverkappingen, badkamermeu-
bilair, lichtkoepels, aquaria, terraria enz. PMMA heeft ten opzichte van PC het 
voordeel dat het product in de transparante versie helderder is, minder 
vergeelt en beter krasbestendig is. PC is echter beter bestand tegen mechani-
sche impact en wordt daardoor onder andere vooral ingezet in inbraak weren-
de en kogelwerende beglazingssystemen. Bekende merknamen van PC zijn 
Lexan® van GE Plastics en Makrolon® van Bayer. PMMA staat bekend onder 
de naam Plexiglas® wat een handelsmerk is van Rohm and Haas.

Bij de verwerking en afdichting van PMMA en PC dient met een aantal zaken rekening te 
worden gehouden;

Uitzettingscoëfficiënt
Ieder materiaal zal onder invloed van temperatuur uitzetting en krimpgedrag vertonen. Kunststoffen 
vertonen een grotere beweging bij temperatuurverschillen dan bijvoorbeeld metalen, glas of 
steenachtige materialen. Bij 1000C temperatuurverschil zal PMMA en PC 8 mm per meter uitzetten 
of krimpen. Met name in buitentoepassingen waar de temperatuurverschillen beduidend hoger zijn 
als bij interieur toepassingen dient hier rekening mee gehouden te worden bij de maatvoering. 
Kiest men er bijvoorbeeld voor om voor beglazing PMMA of PC toe te passen in plaats van glas 
zal PMMA en PC 10 x meer uitzetten en krimpen als glas dat bij 1000C temperatuurverschil 
slechts 0,8 mm per meter uitzet of krimpt. In praktijk zal de temperatuur ongeveer 800C fluctueren. 
Als we dus bijvoorbeeld een plaat PC van 3 meter lengte plaatsen in een buitentoepassing zal deze 
plaat 19,2 mm bewegen tussen de uiterste temperaturen. Het is dus mogelijk om te berekenen 
wat de te verwachten beweging zal zijn als men bijvoorbeeld deze plaat plaatst bij 250C. Vanwege 
het hoge uitzettingscoëfficiënt is het dus ook van belang bij de bevestiging, verlijming of afdichting 
van PMMA of PC rekening te houden dat de te verwachte beweging door het bevestigingsmateri-
aal, lijm of kit kan worden geabsorbeerd. PMMA en PC hebben een hoge oppervlaktespanning en 
dienen daardoor zoveel mogelijk spanningsvrij gemonteerd te worden om spanning in het 
materiaal met als gevolg schade of breuk te voorkomen. 
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Risico op stress-cracking
PMMA en PC hebben een relatief hoge oppervlaktespanning en zijn daardoor uiterst gevoelig 
voor aantasting door chemicaliën, verf, lijmen, kitten, oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen enz.
Fabrikanten en leveranciers van PMMA en PC  zullen vaak instructies meeleveren met betrekking 
tot het schoonmaken van het materiaal. In sommige gevallen wordt er ook een advies gegeven 
voor correcte plaatsing met bevestigingsmaterialen, rubbers, kitten of lijmen. Het is van het 
grootste belang deze instructies te volgen om onomkeerbare schade te voorkomen. Wanneer 
PMMA of PC in contact komen met stoffen die de oppervlaktespanning kunnen aantasten is het 
risico op stress cracking zeer groot. Stress-cracking openbaart zich als scheurtjes in het 
oppervlakte van het materiaal. Vezelversterkt PMMA en PC is veel minder gevoelig voor 
stress-cracking dan puur, transparant of glashelder PMMA en PC.

Keuze lijmen en kitten
Zoals hierboven aangegeven is het van groot belang om bij de keuze van lijmen of afdichtingskit-
ten rekening te houden met de verdraagzaamheid. Veel kitten bevatten stoffen die de oppervlak-
tespanning van het PMMA of PC kunnen aantasten met stress-cracking tot gevolg. In de regel 
zijn zuivere PH-neutrale siliconenkitten zonder minerale weekmakers de enige producten die 
verdraagzaam zijn met deze gevoelige kunststoffen. Echter is het van belang bij de keuze van 
een kit of lijm vooraf de verdraagzaamheid te controleren. In praktijk is het erg lastig om zelf 
zonder de juiste middelen en kennis de verdraagzaamheid te testen en zal men zich dus moeten 
baseren op de informatie die de fabrikant van de producten hierover geeft. Het advies is in ieder 
geval in geval van twijfel het product niet toe te passen daar eventuele schade niet meer te 
repareren is. Vanwege de hoge oppervlaktespanning is de hechting van kitten en lijmen lastiger 
te verkrijgen dan op de meeste bouwmaterialen. Hechting kan worden getest door fabrikanten 
van kitten en lijmen, maar verschillen in verschillende plaatmaterialen en fabrikanten zijn hierbij 
niet uit te sluiten. Naast verdraagzaamheid met het plaatmateriaal is het ook van belang om te 
kiezen voor kitten met een zo laag mogelijke E-modules (kracht die nodig is om de kit uit te 
rekken). Stuggere kitten en lijmen zullen de beweging van het plaatmateriaal mogelijk belemme-
ren waardoor er spanning in het plaatmateriaal en de constructie ontstaat.
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Den Braven heeft twee kitten beschikbaar die verdraagzaam zijn met PMMA and PC.

Zwaluw Silicone-N is een professionele matte neutrale siliconenkit met een trage huidvorming 
en trage doorharding.
Zwaluw Silicone-COLOURS is een glanzende neutrale siliconenkit met een snellere huidvorming 
en snelle doorharding. Het product bevat fungicide waardoor het ook geschikt is voor sanitaire 
toepassingen. 

Voegafmetingen
Kitten en elastische lijmen zijn in staat een bepaalde bewegingsopname te absorberen. Over het 
algemeen is de maximale bewegingsopname beperkt tot 25%. Wanneer men er voor kiest om 
PMMA of PC plaatmateriaal af te kitten dient men hier rekening mee te houden. Zoals eerder 
benoemd is het uitzettingscoëfficiënt van PMMA en PC beduidend groter dan van de meeste 
andere bouwmaterialen. In praktijk rekenen we met 800C temperatuurverschil bij het bepalen van 
de voegafmetingen.

Om de beweging van het plaatmateriaal correct te bepalen gaan we uit van de langste maat van 
het gebruikte plaatmateriaal. Stel dat we als langste lengte 2 meter nemen zal de uitzetting van 
deze platen bij 800C temperatuurverschil theoretisch maximaal 6,4 mm. X 2 = 12,8 mm zijn.
Deze beweging zal aan de beide uiteinden de helft van het totaal zijn, wat neerkomt op 6,4 mm.
Echter betreft dit de maximale uitzetting (en krimp) vanuit de laagste (of hoogste) temperatuur.
Omdat er nooit onder dergelijke omstandigheden wordt geplaatst is het realistisch om uit te gaan 
van een temperatuur ergens midden tussen de maximale en minimale temperatuur. In praktijk 
betekent dit dat de werkelijke te verwachten beweging van het plaatmateriaal 50% van de 
uitersten zal bedragen. Voor de 2 meter plaatmateriaal zal de verwachte beweging op de 
uiteinden dus 6,4 : 2 = 3,2 mm bedragen. Om een dergelijke beweging duurzaam te kunnen 
opvangen zal de voegbreedte rondom deze plaat dus 3,2 x 4 = 12,8 mm moeten zijn. Om te 
voorkomen dat het plaatmateriaal in haar beweging wordt belemmert is het zoals eerder 
aangegeven raadzaam om voor de toepassing een kit te kiezen met een zacht karakter. Voor 
verdere informatie met betrekking tot voegafmetingen verwijzen wij u naar ons Technisch 
Bulletin Voegafmetingen.

Toepassing van PMMA en PC bij gelaagd glas en kogelwerend glas
Sommige soorten gelaagd en kogelwerend glas worden vervaardigd uit meerdere glasplaten 
gecombineerd met een PMMA of PC tussenlaag of buitenzijde aan elkaar verbonden door middel 
van een folie. Bij de plaatsing van dit type glas dient men er rekening mee te houden dat 
wanneer er contact is tussen kitten en het PMMA of PC kitten altijd verdraagzaam moeten zijn 
om bovengenoemde redenen.
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Toepassing van PMMA en PC in sanitair ruimten
Waar in het verleden baden, douchebakken en wastafels voor een belangrijk deel werden 
vervaardigd uit geëmailleerd staal en keramiek zijn moderne badkamer meubels, baden en 
douchebakken tegenwoordig vaak gemaakt van PMMA. Omdat dit vrijwel altijd vezel versterkt 
materiaal betreft is het risico op stress-cracking vrijwel uitgesloten. Echter is het van belang 
vooraf een hechtingstest te doen omdat de klassieke azijnzuurhoudende sanitair siliconenkitten 
een beperkt hechtingsspectrum bezitten.

Met neutrale siliconenkitten, mits vooraf ontvet, wordt over het algemeen een betere hechting 
verkregen. Ook is de voegafmeting in sanitaire ruimten een aandachtspunt. In tegenstelling tot 
klassieke sanitair materialen zullen baden en douchebakken uit kunststoffen meer bewegen 
onder invloed van temperatuur en druk. Om deze beweging voldoende te kunnen absorberen zal 
de voegafmeting hierop gebaseerd moeten zijn. Bij te smalle voegen bestaat de kans dat de 
voeg zal doorscheuren. Ook hier zijn kitten met een lage modules aan te raden. 

Garantie en aansprakelijkheid
Bovenstaande informatie is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en testen en is van 
algemene aard. Met dit bulletin beoogt Den Braven informatie te verstrekken en mogelijke 
oplossingen aan te dragen, zonder dat daarop enige vorm van garantie kan worden verstrekt of 
aansprakelijkheid kan worden aanvaard. Omstandigheden kunnen dusdanig variëren dat 
resultaten uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst. Het is de verantwoordelijkheid 
van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing 
geschikt is. 

Disclaimer
Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is
het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden
verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie
en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele
(redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet
beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum
van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van
het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de
informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van
toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en
transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze
algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
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