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Dat EPP ofwel Expanded PolyPropylen *) een prima materiaal is voor modelbouw, heb ik in dit indoor seizoen zelf ondervonden.
Buigzaam, sterk, licht, dempend etc. Alleen moeilijk te bewerken.
Alhoewel:

lijmen kan met bijna elke lijmsoort, inclusief normale secondenlijm ( neem wel middel of dik, anders sijpelt het er aan de onderkant meteen uit)

snijden van grotere stukken met een zeer scherp mes (nieuw dus) gaat goed, wel een zagende beweging maken; kleine correcties gaat wat minder

ook frasen gaat naar verluid goed met EPP, wel het toerental op ongeveer 20.000 houden

verlijmen met bv depron kan makkelijk (stukken depron die de meeste klappen te verduren krijgen vervangen door EPP)

Snijden met een hete draad zou zeer sterk af te raden zijn ivm vrijkomende dampen
Daarom heb ik dat eens nagevraagd bij Hei-Tec GmbH
Hun antwoord: Zu unseren zufriedenen Kunden zählen sehr viele Modellbauer, die EPP mit heißem Draht schneiden. Dadurch entstehen keine giftigen Dämpfe, das ist 1000fach
erprobt.

Ook voor het milieu vormt EPP geen zware belasting omdat het eenvoudig verbrand kan worden en dan uiteenvalt CO CO2 en waterdamp.
Sollte ein EPP Produkt dennoch endentsorgt werden müssen, zerfällt es auch bei der Verbrennung lediglich in die für organische Materialien üblichen Verbrennungsrückstände
Kohlenmonoxyd, Kohlendioxyd und Wasserdampf. Stoffe, die selbst bei der Holzverbrennung anfallen und in jeder energiegewinnenden Müllverbrennungsanlage problemlos
ausgefiltert werden

Bij Hei-Tec GmbH is overigens ook een proefpakket voor modelbouwers te bestellen: 2 platen van 5cm dik en een van 7,5 cm.
De plaaten zijn 59,5cm breef en 89,5 cm lang, wit van kleur en wegen 20 gram per liter.

Het pakket kost € 45 ex BTW (16% in Duitsland).
Opsturen naar Nederland kost € 10 extra.

*) Polypropyleen=gepolymeriseerd propyleengas
expanded=zeg maar opgeschuimd
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