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  Khi sử dụng sản phẩm của chúng 
tôi, vui lòng tuân thủ 

• quy phạm xây dựng địa phương và 
pháp luật về khí thải 

• tiêu chuẩn áp dụng 

• trách nhiệm pháp lý đối với sản 
phẩm theo pháp luật 

• các nguyên tắc của Hiệp hội bảo 
hiểm trách nhiệm pháp lý của nhà 
tuyển dụng.  

 

 



1. Lưu ý chung 
Với PLEXIGLAS® - thương hiệu về 
acrylic (PMMA) mà công ty chúng tôi 
là công ty đầu tiên giới thiệu với thế 
giới - đây là loại vật liệu linh hoạt 
trong quá trình sử dụng và phổ biến 
với đặc tính gia công đặc biệt tốt. 
PLEXIGLAS® GS là sản phẩm được 
sản xuất bằng phương pháp đúc 
trong khi PLEXIGLAS®XT là sản 
phẩm được sản xuất bằng phương 
pháp đùn. 

Cả hai loại vật liệu có thể được gia 
công theo cách thức khá tương tự 
nhau. Cách thức này cũng có thể áp 
dụng cho các sản phẩm 
PLEXIGLAS®có các ứng dụng đặc 
biệt, chẳng hạn như SOUNDSTOP 
(đối với hàng rào kiểm soát tiếng ồn 
trong suốt), hoặc với các bề mặt đặc 
biệt. Chúng có thể là loại có khả 
năng chịu mài mòn, có kết cấu, kim 
loại hóa hoặc phủ ví dụ như 
HEATSTOP (phản chiếu năng lượng 
mặt trời), SATINICE (với bề mặt mịn 
mờ) và NO DROP (chống đóng giọt). 

Sự khác biệt trong đặc tính gia công 
được ghi nhận trong phần tương 
ứng. 

Tài liệu này được sử dụng với mục 
đích hỗ trợ khách hàng đạt được kết 
quả định hình tối đa. Trong trường 
hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên 
quan đến thông tin mà công ty cung 
cấp hoặc bất kỳ công việc thực tế 
dựa trên các thông tin đó, vui lòng 
liên hệ với nhà phân phối địa 
phương hoặc bộ phận Dịch vụ kỹ 
thuật của công ty để được giải đáp. 
Chúng tôi hân hạnh ghi nhận những 
ý kiến đóng góp dựa trên kinh 
nghiệm thực tế của khách hàng liên 
quan tới vấn đề này. 

1.1 Hình thức vật lý 
Chúng tôi sản xuất PLEXIGLAS® 
GS ở dạng tấm rắn / phẳng, khối, 
ống và que có bề mặt trơn láng hoặc 
mịn mượt (PLEXIGLAS 
SATINICE®). 

PLEXIGLAS® XT có sẵn ở dạng 
thường và dạng chống va đập 
(PLEXIGLAS RESIST®), dạng tấm 
rắn/phẳng, tấm lượn sóng, tấm lợp 
đa lớp, tấm phủ gương, ống, thanh 
và màng mịn, có kết cấu hoặc mờ 
(PLEXIGLAS® Satin Ice)  

Tấm PLEXIGLAS® màu được 
thường được nhuộm màu đồng nhất. 

Cho dù trong kích thước tiêu chuẩn 
hoặc đặc biệt, tất cả vật liệu đóng gói 
trong kệ đều được dán nhãn với các 
thông tin chính xác liên quan đến 
quá trình bảo quản và vận chuyển 
trong nhà. Nhìn chung, 
PLEXIGLAS® bảo quản trong nhà là 
lựa chọn tốt nhất. Toàn bộ các tấm 
đều được phủ màng polyethylene có 
thể được xử lý mà không phát sinh 
bất kỳ vấn đề nào. Trong trường hợp 
bảo quản ngoài trời, cần sử dụng 
biện pháp bảo vệ bổ sung hiệu quả 
cho sản phẩm. 

 

1.2 Thay đổi kích thước và ứng 
suất nội tại 

Quá trình gia công ảnh hưởng đến 
đặc tính chung của các bộ phận 
nhựa. Vì thế, ứng suất có thể được 
tạo ra bên trong các vùng được gia 
công có thể gây ra vấn đề trong các 
bước tiếp theo như kết dính. Ứng 
suất nội tại – như trong các sản 
phẩm đúc – cần được giảm nhẹ 
thông qua quá trình tôi luyện/nung 
(xem phần 8 ‘ Tôi luyện'). 

Tạo hình nóng thường khiến cho vật 
liệu co lại do có nhiệt tác dụng vào. 
Độ co rút chiều dài và chiều rộng có 
thể khác nhau, tùy thuộc vào các lớp 
vật liệu được sử dụng và đã được 
thừa nhận khi cắt phôi theo kích 
thước. Giá trị co rút tối đa có thể 
được lấy từ Sales Handbook cũng 
như từ Hướng dẫn thực hành có tụa 
đề " Tạo hình PLEXIGLAS®." 

 
Hình 2: Tổng quan về sản phẩm 

 



Nếu chỉ có một bề mặt tấm được xử 
lý gia công, phôi có thể xuất hiện một 
số biến dạng nhẹ. Điều này có thể 
được giảm bằng bước tôi luyện sau 
(xem phần 8 ‘Tôi luyện'). Trong 
trường hợp có nhiều bộ phận phức 
tạp hơn về kỹ thuật, có thể tránh 
được khả năng biến dạng hoàn toàn 
nếu vật liệu được tôi luyện ở mức 
nhiệt độ trên điểm làm mềm của nó 
trước khi gia công (xem phần 8 ‘ 
Tôi luyện'). 

Giống như hầu hết các chất dẻo 
khác, acrylic cũng có hệ số nở nhiệt 
dài cao. Giá trị là 0.07 mm/m • K cho 
PLEXIGLAS® GS và XT. Độ ẩm 
cũng có ảnh hưởng đến sự ổn định 
của kích thước nhưng như ít hơn so 
với nhiệt. 

Ví dụ: Một phần thiết bị được làm 
bằng PLEXIGLAS® GS dài 1000 mm 
có  sự thay đổi 1.4 mm theo chiều 
dài (20 K [0.07 mm/m • K] • 1 m) ở 
nhiệt độ 10°C đến 30°C. 

Do đó: Luôn luôn kiểm tra kích 
thước của các bộ phận giống hệt 
nhau ở nhiệt độ môi trường xung 
quanh và môi trường vật liệu 
tương tự. 

1.3 Màng che 
Tùy thuộc vào dòng vật liệu, dày và 
bề mặt của các tấm, một lớp màng 
tự dính hoặc màng mỏng được phủ 
lên bề mặt các tấm. Thông thường, 
màng che vẫn được duy trì trên các 
tấm cho đến khi các tấm này đến 
người dùng cuối. Nếu cần phải gỡ 
bỏ màng che này trước khi tạo hình 
nóng hoặc liên kết: giữ cố định một 
bên tấm và nhanh chóng dùng tay 
tách lớp màng. 

Khi tấm tiếp xúc với thời tiết, phải gỡ 
bỏ lớp màng trong vòng bốn tuần, 
vì polyethylene có thể trở nên giòn 
sau thời gian này hoặc dính vào bề 
mặt tấm chặt hơn. Trong một số 
trường hợp, có thể không gỡ được 
lớp màng và các tấm có khả năng bị 
hư hỏng.  

1.4 Đánh dấu 

Lớp màng che PE thân thiện 
môi trường được thiết kế để bảo vệ 
PLEXIGLAS® trong quá trình vận 
chuyển và lưu trữ. Lớp màng bảo vệ 
này cần được giữ nguyên trên tất cả 
các tấm trong quá trình gia công và 
được giữ lại tốt nhất cho đến khi chi 
tiết đã hoàn thiện tại địa điểm cuối 
cùng.  

Đánh dấu các lỗ khoan, đường nét 
hoặc cạnh cần cắt bỏ do đó phải 
được làm trên lớp màng che. Nếu 
lớp màng che bị gỡ bỏ, sử dụng bút 
chì đặc biệt (ví dụ như bút chì mềm 
hoặc bút chì dầu) để đánh dấu trực 
tiếp trên bề mặt tấm. 

Không sử dụng mũi vạch dấu hoặc 
mũi chấm dấu nếu không đảm bảo 
được rằng các dấu xuất hiện sẽ 
được loại bỏ trong bước tiếp theo. 
Nếu không, toàn bộ vật liệu đã được 
đề cập - ngay cả PLEXIGLAS 
RESIST® chống va đập có thể nứt 
hoặc vỡ dưới tải. 

1.5 Bảo vệ bề mặt  
Các sản phẩm từ PLEXIGLAS® cần 
được bảo vệ chống lại bụi bẩn, các 
ảnh hưởng hóa học hoặc ảnh hưởng 
khác trong khi tiếp tục được xử lý 
hoặc lưu trữ i, khách hàng có thể áp 
dụng một số biện pháp như sau: 

• lớp phủ ở dạng lỏng sau đó có thể 
được gỡ ra như lớp màng (chẳng 
hạn như dung dịch lỏng 30% của 
PVAL) hoặc màng bảo vệ. 

• băng dính tương thích  

• màng polyethylen dính hoặc  

• túi nhựa polyethylene sau đó được 
hàn kín nóng  

 

 
Hình 2: Đánh dấu 



1.6 Thiết bị gia công 
PLEXIGLAS® có thể được gia công 
bằng thiết bị thường được sử dụng 
cho gia công gỗ và gia công kim loại. 
Các loại máy tốc độ cao không rung 
có thể đảm bảo các phần cắt sạch. 
Máy mài nhẵn và cưa đĩa đặc biệt 
cần được kết hợp với máy khử 
bụi/máy hút bụi để lập tức loại bỏ 
các mạt cưa hoặc vỏ bào. 

Các dụng cụ được cấp điện bằng khí 
nén cũng được sử dụng để gia công. 

1.7 Dụng cụ 
PLEXIGLAS® được xử lý bằng các 
dụng cụ thép cắt mau (HSS), cacbua 
hoặc kim cương. Dụng cụ làm bằng 
cacbua được biết đến là dụng cụ có 
thời gian sử dụng lâu nhất, nhưng 
cần lưu ý rằng các sắc tố kết hợp 
trong PLEXIGLAS® đặc màu có thể 
làm giảm thời gian sử dụng hữu ích 
của dụng cụ. 

Dụng cụ cùn tạo ra các cạnh gờ ráp, 
mẩu vụn, ứng suất trong vật liệu... 
Dụng cụ cắt cần luôn được mài sắc, 
đặc biệt chú ý đến các góc hở và 
góc nghiêng. Không nên sử dụng 
các dụng cụ đã dùng để xử lý gỗ 
hoặc kim loại để xử lý nhựa. 

Chỉ nên sử dụng các dụng cụ sắc để 
gia công PLEXIGLAS® và chú ý đến 
việc làm mát toàn diện. 

Có thể sử dụng chất bôi trơn làm 
mát không dầu cho PLEXIGLAS. 
Theo đề nghị, khách hàng nên sử 
dụng loại chất bôi trơn này ở nồng 
độ khoảng 4% trong nước. 

2. Cắt 
PLEXIGLAS® thường cắt theo kích 
thước bằng cưa đĩa hoặc cưa vòng. 
Bên cạnh đó, khách hàng có thể sử 
dụng cưa kim loại hoặc cưa tay. 
Trong khi đó, việc sử dụng đĩa cắt 
không đem lại kết quả khả quan. 

Loại vật liệu chống tác động như 
PLEXIGLAS RESIST® cũng có thể 
được cắt theo kích thước và xén tùy 
thuộc vào chiều dày. 

2.1 Cưa đĩa 
Trong khi thợ gia công nhựa thường 
sử dụng máy cưa đĩa có bàn, cưa 
đĩa và cưa bản đứng là các loại 
được sử dụng phổ biến trong kinh 
doanh. Ngoài ra, loại máy cắt toàn 
bộ điều khiển bằng máy tính là loại 
có sẵn để cắt các khối có kích thước 
lớn hơn thành kích thước mong 
muốn. Với việc chạy lưỡi dao tự 
động, chất lượng của việc cắt giảm 
sẽ được cải thiện đáng kể. Lợi thế 
khác là tải dụng cụ đồng nhất, thời 
gian gia công ngắn hơn và thời gian 
sử dụng dụng cụ dài hơn. 

Lưỡi của cưa tay đĩa hoặc hoặc máy 
cưa đĩa có bàn nên nhô ra theo 
hướng vượt ra ngoài tấm 
PLEXIGLAS® một chút. 

Một số gợi ý khác: 

• không bao giờ thực hiện công việc 
mà không sử dụng chốt chặn; 

• mở cưa trước khi băt đầu cắt cẩn 
thận; 

• chắc chắn rằng lưỡi dao được định 
hướng chính xác; 

• không nghiêng vật liệu; 

• đảm bảo rằng tấm không bị dao 
động; 

• thực hiện cưa theo tốc độ đưa dao 
trung bình 

PLEXIGLAS® dày từ 3 mm dày trở 
lên nên được làm mát bằng nước, 
làm mát dầu bôi trơn hoặc khí 
nén. 

Hình 3 thể hiện mối tương quan giữa 
tốc độ cắt, đường kính lưỡi cưa và 
tốc độ quay: ví dụ, tốc độ cưa 4200 
rpm (vòng trên phút) là tốc độ tối ưu 
nếu lưỡi có đường kính 320 mm. 
Tốc độ cắt là 4.230 m/phút.  

 

 
Hình 3: Tốc độ cắt, đường kính lưỡi cưa và tốc độ quay theo đề nghị khi cắt PLEXIGLA® bằng cưa đĩa 

V lớn nhất =  4500 
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V nhỏ nhất =  
3000m/phút 

V =  4230 m/phút 
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Hình 4a: Lưỡi cưa đĩa 

Sau khi chạy một loạt thử nghiệm 
chuyên sâu, chúng tôi phát hiện 
được lưỡi cưa tiêu chuẩn thuộc 
nhóm được giới thiệu ở trên là loại 
lưỡi lý tưởng cho PLEXIGLAS® XT 
có bước răng ở cự ly khoảng 13 
mm. 

Với loại lưỡi cưa này, khách hàng 
thậm chí có thể cắt các tấm dày và 
cụm tấm mà không cần làm mát bổ 
sung. Tấm PLEXIGLAS® XT với 
mỗi chiều dày có sẵn, bao gồm các 
tấm có chiều dày 25 mm, hay kể cả 
các các cụm tấm dày hơn có thể cưa 
được mà không phát sinh bất kỳ vấn 
đề nào. Kết quả cắt thu được gần 
như độc lập với tốc độ đưa dao. Ứng 
suất tạo ra ở rìa cắt như vậy khá 
thấp, giảm thiểu được nguy cơ rạn 
nứt và đây là một ưu điểm được nhà 
chế tạo đề cao trong bước kết dính 
tiếp theo. 

Lưỡi cưa tương tự có thể được sử 
dụng cho tấm PLEXIGLAS® GS có 
độ dày khác nhau. Tuy nhiên, ưu 
điểm của nó phát huy rõ nhất khi áp 
dụng cho các tấm có độ dày 3 mm 
trở đi và nên sử dụng khi phun làm 
mát không thể thực hiện được. Nhìn 
chung, làm mát bằng chất bôi trơn 
vẫn là phương pháp được ưa 
chuộng nhất miễn là chất sử dụng 
tương thích với vật liệu.  

 

Với cưa đĩa (lưỡi bằng mũi hợp kim 
cứng): 

Góc hở α 

Góc nghiêng γ  

Tốc độ cắt vc  

Bước răng 

10 đến 15 ° 

0 đến 5 ° 

≤ 4500 m/phút  

9 đến 15 mm 

Để cắt PLEXIGLAS® chỉ sử dụng 
lưỡi cưa đĩa chưa cố định. Đây là 
cách duy nhất để đảm bảo các phần 
cắt được mịn màng và sạch. 

Chúng tôi đề nghị khách hàng chỉ 
nên sử dụng lưỡi cưa bằng mũi hợp 
kim cứng với số lượng răng lớn nhất 
có thể bởi lẽ loại này có thời gian sử 
dụng lâu hơn loại lưỡi thép gió 
(HSS). Lưỡi cùn và không được mài 
chín xác sẽ gây ra hiện tượng bạt 
mép trên các phôi không như ý. 
Răng của lưỡi cưa có thể thẳng 
hoặc vát xen kẽ (xem Hình 4). 

Lưỡi cưa cacbua có răng thẳng sẽ 
cắt với mức độ ít linh hoạt hơn nếu 
cả hai đầu của răng, hoặc mỗi 2 răng 
được mài phẳng (= răng phẳng hình 
thang). 

Tốc độ đưa dao của cưa được thiết 
lập sao cho ngăn được hiện tượng 
bạt mép của cạnh cắt. Tốc độ đưa 
dao quá thấp có thể tạo ra ma sát và 
hiện tượng nhiệt tích tụ không mong 
muốn ở các cạnh cắt. 

Lưỡi cưa với cạnh răng đặc biệt 
("Bombastic", "Spacecut") tạo ra các 
cạnh cắt mịn và sạch trên 
PLEXIGLAS® khi được xử lý bằng 
máy cưa tinh xảo hoạt động với bộ 
điều khiển tần suất và tốc độ đưa 
dao. 

Để cắt PLEXIGLAS® XT nói chung 
cũng như tấm dày và các khối 
PLEXIGLAS® GS, máy cưa đĩa cần 
được trang bị bộ phun làm mát, có 
thể lắp đặt ở giai đoạn sau. Dựa trên 
nguyên tắc của máy bơm tia nước, 
khí nén entrains cuốn chất làm mát 
gốc nhũ tương và chất lỏng bôi trơn 
rồi lan tỏa dưới dạng phun sương 
trên lưỡi quay (Hình 5). 

Tuy nhiên, đây là loại hệ thống làm 
mát thường không được sử dụng 
trong thực tế, hoặc vì không có đủ 
không gian dưới bàn máy, hoặc bởi 
vì Hiệp hội bảo hiểm trách nhiệm sử 
dụng lao động pháp lý yêu cầu việc 
sử dụng nêm để chẻ, đặc biệt nếu 
lưỡi cưa được sử dụng cho các loại 
vật liệu khác nhau. Đôi khi, một số 
vấn đề phát sinh do nhũ tương cắt. 
Làm sạch bổ sung là hoạt động cần 
thiết sau các bước tiếp theo như in 
ấn, kết dính... 

 
Hình 4b: Lưỡi cưa đĩa tối ưu hóa; hình dạng răng: hình thang phẳng, đường kính: 300 mm, số răng: 72, bước răng: ~ 13 mm 

Răng 

thẳng 
Góc hở  

Α = 10 đến 156 o 

Mũi hợp kim cứng  

(tốc độ khoảng 50 m/giây) 

Góc nghiêng γ = 0 bis 
+ 5 o 

Kích thước (mm) 



2.2 Cưa vòng 
Để cắt đường nét và cắt tỉa phần đúc 
khuôn làm bằng PLEXIGLAS®, thợ 
gia công thường sử dụng cưa vòng, 
loại cưa thường được sử dụng trong 
ngành công nghiệp gỗ và kim loại. 
Lưỡi cưa của loại cưa này tạo ra các 
cạnh thô hơn một chút so với kết 
quả đạt được khi sử dụng cưa đĩa 
mà không phụ thuộc vào loại vật liệu. 
Quá trình xử lý tiếp theo của các 
cạnh thường cần được thực hiện. 
Chiều rộng của lưỡi cưa vòng trong 
phạm vi từ 3 mm đến 13 mm, phụ 
thuộc vào mong muốn cắt đường nét 
và các loại gỗ được sử dụng. Số 
lượng răng nên nằm trong phạm vi 
từ 3 đến 8 mỗi cm chiều dài lưỡi 
cưa. Tốc độ cắt có thể thay đổi trong 
phạm vi từ 1000-3000 m/phút. (xem 
Hình 6). Theo kinh nghiệm, nên số 
lượng răng cần tăng lên khi giảm 
tốc độ cắt. 

Trong khi cắt, chú ý bảo vệ tấm để 
tránh rung động. 

Hình 6 cho thấy tốc độ cắt lý tưởng 
là 1675 m/phút, ví dụ, nếu đường 
kính bánh cưa vòng là 380 mm và 
trục làm việc quay 1.400 vòng trên 
phút. 

Khi sử dụng lưỡi dao ngang để cắt 
các cạnh của sản phẩm đúc khuôn, 
lưỡi cưa rộng hơn 13 mm có thể 
được điều hướng có hiệu quả hơn. 
Đảm bảo rằng các sản phẩm đúc 
khuôn được giữ vững chắc trên một 
giá đỡ thiết kế giống vậy để tránh bị 
tách đột ngột.  

 
Hình 8 Đường cắt khả dụng bằng cưa vòng nằm ngang  

 

Cắt gờ ngoài 

 

Tốc độ bánh quay n  

Hình 5 Phun sương trên lưỡi cưa đĩa 

Hình 6 Tốc độ cắt, đường kính lưỡi cưa, và tốc độ bánh cưa theo đề nghị khi cưa vòng PLEXIGLAS®  

Hình 7 Cắt viền mép bằng cưa vòng 

Cắt ngang đơn giản 

Cắt ngoại biên 

V lớn nhất = 300 
m/giây 

V = 1675 m/giây 

Vnhỏ nhất = 1000 
m/giây 
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2.3 Cưa lưỡi hẹp / Cưa 
dây 
Để cắt vật liệu mỏng thường xuyên 
thay đổi hướng, có thể sử dụng 
cưa lưỡi hẹp với lưỡi cưa dây 
hoặc dây cắt xoắn. Mạt cưa sinh ra 
trong quá trình cưa này nên được 
thổi đi bằng khí nén. Tốc độ đưa 
dao chậm và tốc độ cắt nhỏ hơn 
1500 m/phút ngăn chặn tình trạng 
quá nóng của vật liệu. Ưu điểm 
đặc biệt ở đây là máy dụng cụ 
không chỉ có khả năng di chuyển 
lên và xuống mà còn có thể di 
chuyển theo hướng nằm ngang. 

2.4 Cưa xoi (cưa lọng) 
Cưa xoi đã được chứng minh là 
loại cưa phù hợp cho mộng đuôi 
én và tạo mộng. Tuy nhiên, cạnh 
cắt khá thô và thường phải làm 
láng. Lưỡi cưa xoi nên có bộ răng 
khít với bước mở răng nhẹ (slight 
set). Bộ lưỡi phải được dán nhãn 
thích hợp sử dụng trên nhựa cứng. 

Một số điều cần lưu ý: 

• điều chỉnh hành trình về số 0 cho 
các tấm có độ dày lên đến 4mm và 
1 hoặc 2 cho tấm dày hơn; chọn 
tốc độ đưa dao trung bình. 

• thiết lập cưa có tốc độ cao; 

• luôn luôn bật cưa trước khi bắt 
đầu cắt; 

• đặt mũi bịt vững chắc trên màng 
che; 

• làm mát PLEXIGLAS® đặc biệt là 
PLEXIGLAS® XT có độ dày từ 3 
mm trở lên bằng nước hoặc khí 
nén. 

Khi cắt hốc, lỗ nên được khoan 
trước ở các góc để tránh hiệu 
ứng rãnh khía dẫn đến gãy vỡ. 

 
Hình 9: Cưa lưỡi hẹp biểu tượng PLEXIGLAS®  

 
Hình 10 Cưa xoi sau khi khoan sơ 

2.5 Cưa tay 
Đối với các sản phẩm tự chế và tác 
phẩm nghệ thuật, PLEXIGLAS® có 
thể được cắt bằng cưa tay có răng 
khít như cưa có sống dày (cưa xẻ 
mộng đuôi én và mộng). Dụng cụ khi 
được xử lý cẩn thận sẽ đem lại kết 
quả tốt. 

2.6 Cắt theo khuôn và Xén 
Trước khi cắt theo khuôn và xén, cần 
gia nhiệt PLEXIGLAS® XT đến 
khoảng 100 tới 140°C, PLEXIGLAS® 
GS đến 150°C. Dụng cụ cắt cần nằm 
trong phạm vi nhiệt độ 120-130°C. Độ 
dày tấm tối đa là 4 mm. Khuôn cắt 
thép tạo ra các vết cắt hình chữ nhật 
nếu góc nêm của dụng cụ là 20°. 

Khi cắt theo khuôn và xén vật liệu 
đã gia nhiệt, cần chú ý dung sai co 
giãn của vật liệu.  

2.7 Rạch khía và ngắt 
Tấm PLEXIGLAS® có độ dày lên đến 
3 mm có thể được rạch khía bằng 
dao vạch dấu dọc theo thước kẻ hay 
mẫu đường cong với bán kính không 
quá hẹp và sau đó được bẻ gập gọn 
gàng. Đây là phương pháp phổ biến 
của những cá nhân tự làm tại nhà 
hoặc thậm chí tại nơi xây dựng nếu 
không có công cụ khác có sẵn. 
Ngược lại với khắc và cưa, nó tạo ra 
ít ứng suất nội tại trong bề mặt, do đó 
không cần nung. Với các cạnh gãy 
khúc, có thể bạt bavia các cạnh này 
bằng mũi cạo. 

Vật liệu chịu va đập như 
PLEXIGLAS RESIST® không thích 
hợp cho việc vạch dấu và bẻ gập.  

 



2.8 Cắt laser 
Thông thường, có thể sử dụng CO2 
laser để cắt tấm PLEXIGLAS® dễ 
dàng. Phần cạnh cắt bóng thường 
xuất hiện trên acrylic có thể khác 
nhau về chất lượng, tùy thuộc vào 
lớp vật liệu, độ dày và màu sắc. Điều 
này nên được kiểm tra trước và điều 
chỉnh laser cho phù hợp. 

CO2 laser thông thường có công 
suất trong phạm vi từ 250 và 1000 
watts. Đối với phần lớn các dòng, 
các vật liệu khác  PLEXIGLAS® cũng 
có thể cắt laser. Vì vậy, rất khó để đề 
nghị một tiêu chuẩn hoạt động cho 
cắt laseer vì điều này phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố, chẳng hạn như sự tinh 
khiết và nồng độ nước của khí laser, 
thông lượng khí, điều kiện quang 
học hồng ngoại... 

Thử nghiệm đã được thực hiện trên 
các tấm có độ dày khác nhau và 
mức độ cạnh bóng khác nhau bằng 
cách sử dụng laser có công suất 
trong phạm vi từ 300 W đến 700 W. 

Tùy thuộc vào công suất laser, tốc 
độ đưa dao được điều chỉnh phù 
hợp theo độ dày tấm để đạt được 
cạnh cắt bóng theo ý muốn: tấm 
mỏng hơn cần tốc độ đưa dao cao 
hơn trong khi tấm dày hơn cần tốc 
độ đưa dao thấp hơn. Tốc độ đưa 
dao chậm sẽ dẫn đến cạnh cắt bị mờ 
trong khi tốc độ đưa dao quá nhanh 
sẽ tạo ra các vết khía và các khe. 
Tuy nhiên, hiện tượng này cũng có 
thể là kết quả của việc các chùm tia 
laser có tiêu điểm không chính xác.  

 
Hình 11 Vạch dấu và bẻ 



Cạnh trên tấm với độ dày tăng sẽ 
luôn bị nghiêng một chút. Các chùm 
tia laser nên đặt tiêu điểm vào phần 
trung tâm độ dày tấm. Nếu chạm vào 
phía trên hoặc phía dưới điểm này, 
đặc biệt là các tấm dày, ta sẽ thu 
được các cạnh cắt lõm hoặc vết cắt 
chữ V. Để có được các cạnh thẳng ở 
mức tối đa, cần điều chỉnh độ dài 
tiêu cự sau (nguồn: Messer 
Griesheim): 

• tấm có độ dày lên đến 6 mm: thấu 
kính 2.5" (~ 6.35 cm) 

• tấm có độ dày lên đến 6 mm đến 
15 mm” 5" thấu kính (~12.7 cm) 

• tấm có độ dày lên đến hơn 15 mm: 
10" thấu kính (~25.4 cm) 

Với độ dài tiêu cự từ 5" đến 10", 
quang học laser không ảnh hưởng 
đến hình thức bên ngoài của cạnh 
cắt, nhưng có ảnh hưởng đến độ 
nghiêng của cạnh cắt cùng với các vị 
trí tiêu cự và độ dày tấm. 

Để ngăn không cho khói bắn ngược 
lại ống kính, lượng khí nén làm sạch 
tối thiểu (có ống phân ly dầu và 
nước) ở vị trí đầu laser cần được 
cấp đầy đủ. 

Cùng lúc đó, hơi nước được tạo ra 
phải được rút ra theo cách thức phù 
hợp về phía lối ra của chùm tia; ví dụ 
như với đầu hút nhẹ hoặc dụng cụ 
làm sạch không khí. 

Ngoài dụng cụ làm sạch không khí 
và chiết xuất hơi nói trên, một số hệ 
thống được trang bị vòi phun ở đầu 
laser để làm sạch khí trơ, như nitơ. 
Điều này không cần thiết cho các 
hoạt động cắt bình thường, nhưng 
nó có thể hữu ích cho các bộ phận 
cần độ chính xác cao. 

Chùm tia laser bắn ngược lại do việc 
sử dụng giá đỡ phẳng cho các tấm 
PLEXIGLAS® có thể làm suy giảm 
tính chất quang học và làm nhiễm 
bẩn các ống kính. Lưới đỡ thường 
có thể ngăn chặn điều này. 

Chùm tia laser có công suất hay tốc 
độ điều khiển được có thể cải thiện 
kết quả cắt, ví dụ như kết quả liên 
quan tới điểm góc, góc, mũi bịt... 

Chùm tia laser điều khiển bằng máy 
tính thậm chí có thể cắt các hình 
dạng phức tạp nhất. Hệ thống thích 
hợp cũng cắt các chi tiết tạo hình 
nóng theo ba chiều. 

Có thể làm suy giảm ứng suất được 
tạo ra tại khu vực gần canh cắt bằng 
cách tôi luyện (nung) sau đó để loại 
bỏ nguy cơ rạn (xem phần 8 ‘ Tôi 
luyện'). 

2.9 Cắt bằng tia nước 
Cắt tấm nhựa với máy cắt bằng tia 
nước được thực hiện tương tự như 
cắt bằng tia laser. Kỹ thuật này chi 
phí ít hơn, nhưng không cho phép 
tốc độ cắt cao tương tự như chùm 
tia laser và không đem lại độ bóng 
bóng cho cạnh cắt. 

Hiện có hai lựa chọn: 

• cắt bằng máy cắt bằng tia nước 
thường 

• cắt bằng máy cắt bằng tia nước 
mài mòn. 

Cắt bằng máy cắt bằng tia nước 
không đem lại kết quả tích cực cho 
acrylic, nhưng có thể được thực hiện 
trên PLEXIGLAS® nếu chất mài mòn 
được thêm vào nước. 

Các bề mặt cắt sau đó trông giống 
như đã được mài. Tốc độ đưa dao 
cần thiết phụ thuộc vào độ dày tấm, 
chất lượng mong muốn của việc cắt 
và đá mạt mài. Ví dụ: tốc độ cắt cho 
PLEXIGLAS® GS, dày 10 mm rơi 
vào khoảng 100 mm/phút. 

3. Khoan 
Thận trọng: Trước khi sử dụng 
mũi khoan xoắn dành cho kim loại 
trên acrylic, mũi khoan cần được 
mài trước cho phù hợp (xem phần 
1.7 Dụng cụ). 

3.1 Khoan xoắn ốc 
Không được sử dụng khoan xoắn ốc 
cho tấm PLEXIGLAS® trừ khi điểm 
góc giảm từ 120° xuống khoảng giữa 
60° và 90°. Góc nghiêng được 
hướng xuống mặt đất theo góc 
giữa 4 và 0°. Nếu máy khoan vận 
hành chính xác, nguyên tắc cần thực 
hiện là cạo chứ không phải là cắt 
giảm, vì vậy có thể tránh được 
hiện tượng bạt mép ở phía lối ra 
của lỗ khoan (xem Hình 12). Góc 
hở ít nhất là 3°. Nếu lỗ khoan có 
đường kính lớn hơn khoảng 8 mm, 
cần mài các cạnh cắt ngang để giảm 
áp lực tiếp xúc đầu khoan. Để loại bỏ 
hoàn toàn hiệu ứng rãnh khía, cần 
vạt cạnh hoặc khoét loe nhẹ các lỗ 
khoan. 

Khoan xoắn ốc có góc xoắn nhỏ (β = 
12 đến 16°) có lợi về việc loại bỏ mạt 
giũa dễ hơn nhưng vẫn cần phải mài 
lại theo cách thức đã đề cập ở trên. 

 

Dữ liệu thao tác và mài 

PLEXIGLAS® GS và XT 

Góc hở α 3° đến 8 ° 

Góc nghiêng γ 0° đến 4° 

Điểm góc σ 60° đến 90° 

Góc xoắn ốc β 12° đến 16°, 
thường là 30° 

Tốc độ cắt vc 10 đến 60 
m/phút 

Bước dao f 0.1 đến 0.3 
mm/U 

Đối với tấm có độ dày 5 mm trở đi, 
sử dụng chất bôi trơn làm mát, hoặc 
dung dịch trơn nguội tan được trong 
nước (dầu trong nước) tương thích 
với acrylic. Khi khoan các lỗ sâu, 
chúng tôi đề nghị sử dụng loại dung 
dịch trơn nguội tan được trong nước 
riêng biệt. 

Hình 13 mô tả điều kiện khoan lý 
tưởng: cho tốc độ đưa dao từ 0,1 
đến 0.3 mm/vòng và đường kính 
khoan 25 mm, tốc độ thuận lợi nhất 
là 510 rpm (vòng trên phút). Trong 
điều kiện này và bằng cách sử dụng 
dung dịch trơn nguội tan được trong 
nước, chúng ta có thể thu được các 
lỗ khoan trong suốt có thành lâu 
phai. Chất lượng bề mặt có thể được 
cải thiện hơn nữa thông qua quá 
trình xử lý bằng dao khoét dùng cho 
gia công kim loại. 

 

 

 

 

  
Hình 12 Mài với độ chính xác cho mũi khoan HSS xử lý 
PLEXIGLAS® ( cạnh cắt được cao thay vì cắt!) 

 



 
Hình 13: Tốc độ cắt, đường kính lưỡi cưa, và tốc độ bánh cưa theo đề nghị cho khoan PLEXIGLAS®

 

3.2 Mũi khoan đặc biệt và 
mũi loe côn 
Nên sử dụng dụng cụ đặc biệt xử lý 
PLEXIGLAS® nếu bên cạnh quá 
trình xử lý thông thường - , tại công 
trường xây dựng – các chi tiết cần 
được khoan bằng tay. 

Các dụng cụ này được thiết kế để 
ngăn chặn các vật liệu bị rung hoặc 
chia tách. 

Mũi khoan đặc biệt và mũi loe côn 
thường được sử dụng là: 

(a) khoan bậc 

Mũi khoan có một lưỡi này không để 
lại bất cứ dấu hiệu chấn động nào và 
đảm bảo trạng thái sạch sẽ cho lỗ 
khoan trụ. Với mỗi bước khoan tiếp 
theo, các lỗ được vát góc cùng một 
lúc, do đó tiết kiệm chi phí trong quá 
trình làm việc.  

Hình ảnh trong Hình 14 minh họa 
ảnh hưởng của khoan quay hoặc tốc 
độ và tỷ lệ quay tới chất lượng công 
việc (ví dụ: PLEXIGLAS® GS): 

(Trên) Tốc độ quay hoặc/và tốc độ 
đưa dao quá cao: phôi bở rời, cắt 
không đồng đều 

(Giữa) Tốc độ quay hoặc/và tốc độ 
đưa dao quá thấp: quá nhiệt, các 
dấu hiệu phân hủy trong lỗ khoan, 
phôi nóng chảy. 

(Dưới) Tốc độ tối ưu và tốc độ đưa 
dao chính xác: bề mặt nhẵn; luồng 
phôi liên tục. 

Tấm mỏng nên được kẹp trên giá 
bằng phẳng, vững chắc khi khoan để 
ngăn chặn mạt cưa của phôi xuất 
hiện tại bề mặt dưới. Bắt đầu khoan 
thận trọng với tốc độ bước dao 
chậm. Ngay sau khi tất cả các cạnh 
cắt đã nằm trong vật liệu, có thể tăng 
tốc độ đưa dao. Ngay trước khi lấy 
mũi khoan ra khỏi bề mặt dưới, làm 
chậm tốc độ đưa dao một lần nữa. 

Khi khoan vật liệu dày, lỗ sâu hoặc lỗ 
mù bằng tay, nâng dụng cụ lên nhiều 
lần để tránh hiện tượng quá nóng. 
Lỗ hổng trong các chi tiết đã tiện 
hoặc phôi dài nên được khoan trên 
máy tiện.  

 
Hình 14: Các phôi khác nhau 

V nhỏ nhất = 10 m/giây 

V lớn nhất = 60 m/giây 

V = 40 m/giây 
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(b) khoan hình nón 

Các lỗ khoan hơi có dạng hình nón, 
nhưng không có bị trầy xước bên lỗ 
thoát. Thiết kế theo 3 cạnh. 

(c) mũi loe côn đặc biệt 

 Một lưỡi; đặc biệt thích hợp cho 
bavia lỗ sẵn có; luồng phôi sẵn có do 
khoan nghiêng; không có dấu răng 
nghiến. 

(d) khoan phay 

Rất đơn giản để áp dụng cho lỗ dài 

(e) mũi loe côn 

Dụng cụ nhiều lưỡi này được 
khuyến khích áp dụng cho cắt gọt 
bavia, cắt góc và khoét phẳng. 

Cần đảm bảo mũi khoan của các 
mũi khoan đặc biệt trong tình 
trạng tốt. 

Tốc độ quay của những dụng cụ này 
thường có khác biệt so với khoan 
xoắn ốc. Các loại (a), (b), (c) và (e) 
được sử dụng ở tốc độ thấp, điều 
chỉnh theo vật liệu. mặt khác, dụng 
cụ (d) thường được sử dụng ở mức 
10.000 vòng/phút, tương tự với dao 
phay. 

3.3 Cắt lỗ 
Các lỗ hổng lớn trong tấm mỏng 
PLEXIGLAS® có thể tạo ra với các 
dụng cụ sau: 

• dao cắt vòng tròn (Hình 16) 

• dao cắt "chuyên dụng" cắt 
(Slugger) hoặc cưa cắt lỗ (Hình 17) 

• dao phay trụ đứng (Hình 18) trong 
máy phay hoặc máy tương đương 
với một bảng kẹp quay. 

Đặc biệt là với cắt lỗ, tốc độ cắt phải 
được điều chỉnh tuỳ trường hợp. Một 
số dụng cụ có bán trên thị trường 
dùng cho kim loại có thể được sử 
dụng. Khi gia công PLEXIGLAS®XT 
bằng dao cắt "chuyên dụng" 
(Slugger) hoặc cưa lỗ, chúng tôi 
khuyến khích làm mát bằng nước. 

Dao cắt vòng tròn sử dụng cho 
PLEXIGLAS® yêu cầu góc hở 0°. 
Trong khi khoan, nên kẹp tấm mỏng 
lên giá vững chắc để cắt lỗ sao cho 
để bề mặt cắt sạch phía dưới. 

Đối với các lỗ có đường kính lên đến 
khoảng 60 mm, sử dụng dao cắt 
"chuyên dụng" (Slugger) hoặc cưa 
lỗ. 

 
Hình 16: Dao cắt vòng tròn 

có lợi thế hơn ở điểm có thể kết hợp 
với khoan tay. 

Một mũi khoan trung tâm thường 
được sử dụng để khoan sơ vị trí 
trung tâm của lỗ nhằm tạo sự ổn 
định. 

Nên sử dụng dao phay trụ đứng ở 
tốc độ cao (từ khoảng 10.000 
vòng/phút trở lên). Các dụng cụ đơn 
giản có thể được sử dụng nếu chúng 
được trang bị một động cơ phay (tay 
điều khiển). 

Đối với vật liệu phẳng, có thể thu 
được các lỗ lớn bằng cách cán hoặc 
- khi không cần thiết khoan trung 
tâm- vòng đĩa có thể được cắt ra, 
miễn là máy được trang bị bàn gia 
công xoay. 

Tấm được kẹp vào bản, hoặc được 
hút lại bằng máy hút. Trong cả hai 
trường hợp đó, cần giữ chắc tấm để 
tránh hiện tượng rung động hoặc 
chia tách.  

 
Hình 17: Dao cắt "chuyên dụng" (Slugger) và cưa lỗ 

 

 
Hình 15: các loại mũi khoan đặc biệt khác nhau                                             Hình 18 Dao phay trụ đứng 



3.4 Cắt ren 
Tất cả bàn ren và khuôn cắt có bán 
trên thị trường có thể được sử dụng 
để cắt ren bên trong và bên ngoài 
tấm PLEXIGLAS®. Chúng tôi đề 
nghị sử dụng loại chất bôi trơn 
tương thích với acrylic. 

Trong thời gian khớp vít sau đó, chú 
ý đảm bảo rằng không có lớp màng 
dầu trên vít kim loại hoặc lớp dầu 
này phải tương thích với acrlyic. Vít 
nhựa được làm từ polyamide là loại 
vít được chúng tôi đề nghị sử dụng 
cho ren bên trong. 

Cắt ren trong chất dẻo luôn có 
nguy cơ bị vỡ do tác động cao. 
Điều này đặc biệt áp dụng cho tấm 
acrylic đùn, và do đó nên tránh áp 
dụng cho PLEXIGLAS® XT. Kết 
nối bằng có ren nên là sự lựa 
chọn cuối cùng, sau dán, kẹp, 
hoặc liên kết bằng vít theo lỗ 
xuyên. 

Chúng tôi đề nghị nên khoan lỗ 
thông có cự ly khoảng 0,1 mm lớn 
hơn đường kính khi sử dụng thép. 
Để giảm thiểu tình trạng hao mòn 
ren đến mức tối thiểu, trong quá trình 
sửa chữa hoặc tăng sự ổn định của 
các chi tiết thiết bị, nên củng cố ren 
bên trong bằng cách chèn ren kim 
loại. 

4. Khắc 
Kỹ thuật khắc được sử dụng cho 
PLEXIGLAS® khi cạnh cưa, khuôn 
cắt hoặc lát cắt đứt cần được xử lý, 
tạo đường nét và phần đúc khuôn 
được cắt tỉa. 

Hai ưu điểm so với cưa: 

Hầu hết các đường nét mong muốn 
có thể được cắt ra khỏi vật liệu tấm 
với độ chính xác tối đa và không có 
nguy cơ bạt mép ở mặt dưới của vết 
cắt. Hơn nữa, chất lượng của các 
vết cắt giúp giảm chi phí phát sinh 
trong quá trình xử lý tiếp theo. 

Tất cả các máy khắc có bán trên thị 
trường có thể được sử dụng, từ máy 
cầm tay đơn giản tới các loại máy 
điều khiển số. Mặc dù một số máy 
được cung cấp bộ cắt hình trụ nhiều 
phần, dao phay trụ đứng rãnh xoắn 
đơn hoặc kép có khả năng loại bỏ 
hiện tượng bạt mép hiệu quả nên 
được sử dụng cho các đường kính 
nhỏ để đạt được tốc độ cắt cao và 
làm sạch vết cắt. Nếu sử dụng dao 
phay trụ đứng nhiều rãnh xoắn ở tốc 
độ cao, các răng có khả năng bị tắc. 
Trong trường hợp này, điều quan 
trọng là cân bằng mâm cặp cẩn thận 
bằng cách điều chỉnh đinh vít. Nếu 
không làm như vậy, hiện tượng mất 
cân bằng có thể xuất hiện gây ra các 
dấu trên phôi và/hoặc gây hư hỏng 
cho máy. 

Hình 19 cho thấy kết quả khắc tốt 
nhất đạt được bằng máy tiện có 
đường kính 8 mm và quay với tốc độ 
11.000 vòng/phút hoặc đầu dao phay 
kim cương có đường kính 90 mm và 
tốc độ quay 15.000 vòng/phút. Tốc 
độ cắt tương ứng sau đó vẫn nằm 
trong phạm vi được đề nghị. 

Mặc dù sự lựa chọn dao phay phụ 
thuộc vào các công việc được 
thực hiện, điều kiện tiên quyết 
nhất định cần được đáp ứng trong 
tất cả trường hợp: 

Chi tiết thao tác và mài 

PLEXIGLAS® GS và XT 

Góc hở α 2 ° đến 10 ° 

Góc nghiêng γ 0 ° đến 5 ° 

Tốc độ cắt vc 200 đến 4500 
m/phút 

Bước dao f đến 0.5 
mm/vòng. 

Độ sâu cắt lên đến 6 mm 

Cũng giống với thao tác cưa, kết quả 
khắc cũng phụ thuộc vào hình dạng 
cạnh cắt chính xác. Các loại khắc 
sau đây cung cấp các cạnh cắt tinh 
khiết trong quá trình cắt tỉa và 
phay rãnh PLEXIGLAS® XT và 
PLEXIGLAS®GS.  

Dao phay cacbua rắn có rãnh xoắn 
kép (Hình 22, (a) và (b)) được thiết 
kế cho việc cắt gọt cạnh: 

• góc hở lớn cho luồng phôi hiệu quả 
và xẻ rãnh 

• một cạnh cắt kéo dài đến vị trí trung 
tâm của dao cắt tạo điều kiện "nhúng 
chìm trong vật liệu." 

Dao phay không xoắn, ví dụ như 
PLECUT (Hình 22, (c)), đã chứng 
minh được là loại dụng cụ lý tưởng 
cho việc cắt cả cụm tấm (với màng 
bảo vệ PE cho bề mặt còn nguyên 
tại chỗ). Với loại máy phay này, cần 
tránh cho các tấm riêng lẻ bị tách rời. 

Bình thường, không cần làm mát khi 
khắc acrylic. Tuy nhiên, nên làm mát 
hi sử dụng dao cắt đa rãnh xoắn với 
đường kính khá lớn và là một phần 
không thể thiếu khi dùng dao cắt 
hình trụ. Chọn dầu nhờn làm mát 
tương thích với acrylic.  

 
 
 

 
Hình 19: Tốc độ cắt, đường kính lưỡi cưa, và tốc độ quay theo đề nghị cho khắc PLEXIGLAS®. 

Vnhỏ nhất = 4500 
m/giây 
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Đối với nhiều kỹ thuật gia ông, cần 
vát cạnh tấm chẳng hạn như khi dán 
với keo trùng hợp. Điều này thường 
được thực hiện có hiệu quả hơn với 
một mũi dao cắt bằng hơn cưa đĩa 
có gắn trục. Cắt góc bằng máy phay 
cũng có thể dược sử dụng với ống 
(xem Hình 20). Sau khi dán hoặc 
định hình, thường có các chuỗi hoặc 
mép cần được cắt gọn đồng đều 
hoặc loại bỏ hoàn toàn. Dao phay là 
dụng cụ thích hợp, cùng với cuộn 
cách khoản phù hợp, chẳng hạn như 
vòng bi lăn, dọc theo đó các phôi 
được định hướng (xem Hình 21). 

Chúng tôi khuyến khích khắc bằng 
dụng cụ có mũi kim cương khi cần 
thu được bề mặt có độ bóng cao 
(xem phần '7.2 đánh bóng'). 

 
Hình 20: Cắt vát tấm 

 
Hình 21: Phay chuỗi keo 

 
 

  

 
Hình 23: Trục khắc bằng khí nén 

Hình 22: Dụng cụ khắc tối ưu 
cho cắt tỉa và cắt rãnh 

Hình 24: Khắc PLEXIGLAS® với dao phay trụ cán lắp; các loại dao cắt khác: (a) dao cắt rãnh xoắn kép; (b) dao cắt hình 
trụ; (c) dao cắt kim cương 

1 = dao cắt 
2 = cuộn cách khoảng 
3 = phôi 



 
 Hình 25: Cắt tỉa chi tiết đúc bằng khắc theo mẫu 

  

4.1 Khắc theo mẫu 
Để làm tròn góc và cắt vòng tròn, 
chữ cái, và đường nét của bất cứ 
loại nào, bộ khắc trên đầu hoặc bộ 
khắc đảo ngược được sử dụng. 
Trong trường hợp khắc trên đầu, 
các mẫu nằm dưới phôi và thiết bị 
giữ (chốt chặn, lỗ hút cho máy hút, 
vv) cũng được bố trí bên dưới. Các 
mẫu được điều hướng theo một 
chốt ngang hoặc được lắp đặt trên 
một trục. 

4.2 Chạm khắc 
Hoạt động công nghiệp hay khắc 
nghệ thuật thường được thực hiện 
bằng máy khắc, dạng khắc trên đầu 
hoặc đảo chiều có mũi khắc rãnh 
xoắn đơn hoặc rãnh xoắn kép hoặc 
điều khiển bằng điện tử hoặc điều 
khiển xung quanh một mô hình 
bằng tay. 

Trục đàn hồi truyền động bằng điện 
tử, dụng cụ mài hoặc định hướng 
truyền động bằng khí nén và máy 
khắc kim cương tốc độ cao điện tử 
là loại phù hợp cho công việc khắc 
nghệ thuật.  

 
Hình 26: Nguyên tắc khắc mẫu trên cao (làm tròn góc: 1 = phôi, 2 = khuôn dẫn, 3 = chốt chặn, 4 = mẫu, 5 = chốt dẫn 
hướng, 6 = dao cắt, 7 = phạm vi cắt, 8 = tốc độ đưa dao) 

 

 Hình 27: Khắc bằng loại máy cần trục CNC; mũi khoan rãnh xoắn đơn 

 

 

 



5. Tiện 
5. Tiện 
Máy tiện thường được sử dụng 
cho gia công kim loại cũng được 
sử dụng cho PLEXIGLAS®. Tốc 
độ cắt càng cao càng tốt, tùy 
thuộc vào các phôi và các loại 
máy tiện. Theo kinh nghiệm, tốc 
độ cắt nên gấp mười lần tốc độ 
cắt thép. Điều kiện tiên quyết để 
đạt được kết quả tốt là có dao tiện 
được mài hoàn hảo. 

Trong khi khoan, luồng phôi liên 
tục là minh chứng các điều kiện 
của một dụng cụ tốt bao gồm góc 
mài, tốc độ đưa dao, tốc độ cắt 
cũng như sự phối hợp tối ưu của 
các yếu tố này với nhau. 

Trong mọi trường hợp, đầu dụng 
cụ cắt nên có bán kính ít nhất là 
0.5 mm. Bề mặt đẹp thu được với 
dao tiện lưỡi tròn có tốc độ cao, 
tốc độ đưa dao thấp và chiều sâu 
cắt ở mức tối thiểu. Bề mặt này 
sau đó có thể được đánh bóng mà 
không cần mài trước đó. 

Hình 28 thể hiện điều kiện gia 
công thuận lợi cho một phôi có 
kích thước 40 mm bắt chéo nếu 
tốc độ quay từ 224 đến 1.250 rpm 
(vòng trên phút). 

Dao tiện mũi cacbua là dụng cụ 
phù hợp cho việc chà nhám, 
nhưng độ sâu cắt không vượt quá 
6 mm. Để hoàn thiện sau đó, có 
thể sử dụng dụng cụ HSS. Nhưng 
chất lượng bề mặt của phôi không 
chỉ phụ thuộc vào dụng cụ mà còn 
phụ thuộc vào tốc độ cắt và tốc độ 
đưa dao. 

Dung dịch khoan hoặc dầu cắt 
tương thích với acrylic có thể 
được sử dụng để làm mát. 

Có thể thu được bề mặt có độ 
bóng cao chất lượng vượt trội 
bằng cách sử dụng dụng cụ đánh 
bóng kim cương một cách cẩn 
thận trên máy tiện chính xác 
không rung. Tốc độ cắt có thể cao 
hơn so với khi sử dụng dụng cụ 
tiện khác. Tuy nhiên, không nên 
làm mát khi cần độ chính xác cao 
vì có thể tạo ra lỗi quang học. 

 
Hình 28: Tốc độ cắt, đường kính phôi, và tốc độ quay máy tiện khi tiện PLEXIGLAS®

 

Chi tiết thao tác và mài 

PLEXIGLAS® GS và XT 

Góc hở α 5 ° đến 10 ° 

Góc nghiêng γ 0 ° đến -4 ° 

Góc cắt chính 
k 

khoảng 45 ° 

Tốc độ cắt vc 20 đến 300 
m/phút 

Bước dao f 0.1 đến cách 
0.5 mm/vòng. 

Độ sâu cắt lên đến 6 mm 

 

Máy tiện là một loại dụng cụ rất kinh 
tế dùng cho việc cắt đĩa ra khỏi vật 
liệu dạng tấm (Hình 29a và Hình 
30): kẹp một cụm phôi giữa ngàm 
máy tiện và ụ sau của máy tiện và 
giảm tới đường kính mong muốn 
trong một vài bước. 

Chiều rộng dụng cụ và góc cắt chính 
phụ thuộc vào độ dày của đĩa. Đối 
với đĩa mỏng, chúng tôi khuyến 
khích nên sử dụng dụng cụ có chiều 
rộng lớn với góc cắt chính nhỏ. Tiện 
cũng được đánh giá là kỹ thuật phù 
hợp cho việc cắt các cạnh đúc (Hình 
34).  

 

 
Hình 29: Góc độ xác định trên máy tiện 

V lớn nhất = 300 
m/giây 
V nhỏ nhất = 20 
m/giây 

Tốc độ quay máy tiện n 



 
Hình 34: Cắt các cạnh đúc khuôn 

 

Hình 32: Hình cầu được làm từ thanh vòng PLEXIGLAS® GS bằng cách 
sử dụng kẹp mặt cầu. 

Hình 33: Phôi được xử lý trước bằng dụng cụ HSS và sau đó là dụng cụ 
đánh bóng kim cương 

 

Hình 31: Tiện một khối PLEXIGLAS®GS Hình 30: Tiện phôi thành đĩa tròn giữa ngàm máy tiện và ụ sau 



 
Hình 35: Cắt gọt bavia PLEXIGLAS® bằng dụng cụ cạo 

 

 

6. Giũa - Cắt gọt bavia - 
Bào 
Có thể gia công PLEXIGLAS® bằng 
các dụng cụ giũa thông thường và 
giũa gỗ. Không dùng các dụng cụ đã 
dùng trên kim loại trước đó. Việc lựa 
chọn dụng cụ phụ thuộc vào các 
công việc được thực hiện, chẳng 
hạn như chà nhám hoặc hoàn thiện 
bề mặt. 

Để cắt gọt bavia cho các chi tiết đã 
cưa, phay hoặc tiện, có thể sử dụng 
giũa tam giác hoặc mũi cạo để giũa; 
đặc biệt là cho các cạnh mỏng cần 
được hoàn thiện sau đó. 

Có thể làm mịn PLEXIGLAS® trên 
máy xử lý bề mặt như máy dùng cho 
gỗ. 

 
Hình 36: Làm mịn các cạnh bằng máy mài mặt phẳng bề mặt 



7. Chà nhám và đánh 
bóng 
Bằng cách chà nhám và đánh 
bóng, các chi tiết của 
PLEXIGLAS® có cạnh cắt bị thô 
ráp và mờ trong quá trình gia 
công có thể được khôi phục lại 
độ bóng cao và độ trong suốt 
như ban đầu. 

Thậm chí các vùng bị trầy xước 
nặng hoặc bị cọ mòn có thể 
được phục hồi. Đánh bóng một 
phần, đặc biệt là sau khi chà 
nhám vẫn duy trì khả năng có 
thể quan sát về mặt quang 
học. 

Không được phép mài hoặc 
đánh bóng các sản phẩm có bề 
mặt có lớp phủ, như ‘NO DROP', 
'ALLTOP', 'HEATSTOP', 
'MIRROR' để tránh làm hỏng lớp 
phủ bề mặt. 

 

 
Hình 37: Chà nhám cạnh của cụm phôi bằng cách sử 
dụng máy mài quỹ đạo 

 
Hình 38: Chà nhám ướt trên máy mài có đai 

7.1 Chà nhám 
Chúng tôi khuyến khích thực 
hiện việc chà nhám ướt trong 
mọi trường hợp để tránh tạo 
ra ứng suất nhiệt trong phôi và 
tránh làm tắc nghẽn bề mặt 
mài mòn. 

Sự lựa chọn chất mài mòn phụ 
thuộc vào độ sâu của dấu dụng 
cụ hoặc vết khía: các dấu càng 
sâu thì hạt mài mòn càng thô. 
Chà nhám thường được thực 
hiện trong vài bước, sử dụng 
giấy nhám có độ mịn tăng dần. 

Chúng tôi đề nghị thực hiện ba 
bước sau: 

1. thô, 60 grit 

2. vừa, 220 grit 

3. mịn, 400 đến 600 grit. 

Cần xóa bỏ toàn bộ dấu vết 
của thao tác chà nhám trước 
đó Có thể thực hiện chà nhám 
thủ công bằng cách sử dụng giấy 
nhám hay khối nhám phủ, cả hai 
đều di chuyển qua phôi bằng các 
chuyển động tròn. Đối với chà 
nhám bằng máy, ví dụ như xoay 
đĩa mài, máy chà nhám quỹ đạo 
hoặc máy mài bằng đai (tốc độ 
vành đai ca 10 m/giây), các phôi 
cần được di chuyển nhẹ và 
không bị ép quá lâu với quá 
nhiều lực (mặc dù chà nhám 
ướt) do nhiệt ma sát có thể gây 
ra sự tích tụ ứng suất và dẫn đến 
hư hại bề mặt. 

Chúng tôi cũng khuyến khích thực hiện 
xử lý ướt bằng len thép mịn; ví dụ như 
loại 00, cho các chi tiết đã tiện hoặc các 
bề mặt không phẳng. 

Chà nhám bề mặt bằng máy thông qua 
cách mài cát (trước khi đánh bóng) 
hoặc làm mờ bằng cách phun cát có thể 
khiến bề mặt dính bụi dễ dàng hơn và 
để lại dấu vân tay. (Thông tim chi tiết 
được trình bày trong 'Hướng dẫn thực 
hành, Xử lý bề mặt, chương 5'). 

7.2 Đánh bóng 
Có thể đánh bóng cạnh 
PLEXIGLAS®GS và PLEXIGLAS® XT 
mà không phát sinh bất kỳ vấn đề nào. 
Đánh bóng bề mặt ít được khuyến 
khích hơn. Có thể áp dụng ba phương 
pháp cho PLEXIGLAS®GS và XT: 

• đánh bóng theo vành đai, đĩa đánh 
bóng bọc vải hoặc vải 

• đánh bóng bằng lửa 

• đánh bóng kim cương  

Thông thường, có thể dùng sáp và các 
loại kem để đánh bóng, nhưng sơn 
đánh bóng xe bình thường cũng có thể 
được sử dụng cho mục đích này. Sau 
khi xử lý, cần xóa bỏ toàn bộ dấu vết 
của chất đánh bóng hoặc rửa bằng 
nước cẩn thận. Vì vậy, nên dùng là 
dùng kem tan trong nước, chẳng hạn 
như kem đánh bóng acrylic BURNUS 
(Acrylglas POLIER & REPAIR Paste). 

Do các đồ dùng cho đánh bóng - ví dụ 
như đai nỉ đánh bóng, đĩa đánh bóng 
bọc vải hoặc vải lót găng tay - rất mềm 
mại, bề mặt cần đánh bóng phải được 
gia công tinh. Nếu không, bề mặt sẽ 
xuất hiện vết đánh bóng và các vết trầy 
xước dù cho chúng có độ bóng cao 
hơn. Các cạnh có thể được gia công 
tinh bằng mũi cạo nếu chúng được 
đánh bóng sau đó bằng đai nỉ.  

Lưu ý: Không đè ép vật liệu vào 
dụng cụ đánh bóng quá lâu hoặc 
dùng quá nhiều lực. 

Đây là cách duy nhất để tránh sự tích 
tụ quá nhiều nhiệt ma sát từ đó tránh 
được tình trạng xuất hiện ứng suất và 
làm hư hại bề mặt. Trong trường hợp 
riêng biệt, có thể tôi luyện/nung để 
giảm ứng suất (xem phần 8 ' Tôi 
luyện').  

 



 
Hình 39: Đánh bóng bằng đai nỉ 

 
Hình 40: Đánh bóng bằng đĩa đánh bóng bọc vải  

Tấm dày hơn thường không thể 
đánh bóng bằng ngọn lửa do chúng 
không có khả năng chịu ứng suất 
quá tích tụ trên bề mặt trong quá 
trình xử lý. Điều tương tự cũng xảy 
ra với vật liệu màu vì chất nhuộm 
màu hoặc sắc tố làm giảm độ bóng 
nhiều hơn nữa. 

Nếu đánh bóng bằng lửa không khéo 
léo, nguy cơ "bùng cháy" có thể xuất 
hiện tức là ngọn lửa bùng lên bề mặt 
phôi đằng sau rìa cắt, tạo ra ứng 
suất nhiệt trong vật liệu. Ứng suất 
này có thể gây ra hiện tượng rạn 
trong khi tiếp tục xử lý hoặc sử dụng 
tiếp theo, ví dụ như khi vật liệu tiếp 
xúc với keo dính, chất pha loãng sơn 
hoặc chất làm sạch. Để loại trừ nguy 
cơ này, cần thực hiện tôi luyện/nung 
trong một số trường hợp cụ thể (xem 
phần 8 ‘Tôi luyện'). 

Có những chất đánh bóng bán tự bắt 
lửa dùng cho các cạnh thẳng của 
tấm phẳng có độ dài khác nhau. 
Chúng bắt lửa với hỗn hợp 
axetylen/ôxy. Hỗn hợp axetylen/ khí 
nén không đem lại kết quả đánh 
bóng tốt như vậy. 

Đèn xì và đầu đèn có thể cần chỉnh 
để phù hợp với công việc tương ứng 
trong thử nghiệm sơ bộ. 

Đối với đánh bóng thủ công bằng lửa 
cho cạnh cong của chi tiết đã gia 
công hoặc phần bên trong của lỗ 
khoan, có thể sử dụng thiết bị trên 
bàn có ngọn lửa được tạo ra từ hỗn 
hợp của hydro và oxy.  

 

Thông thường, đánh bóng được 
thực hiện bằng cách di chuyển đai nỉ 
hoặc xoay vòng đĩa đánh bóng bọc 
vải kết hợp với loại sáp đánh bóng 
đặc biệt. Có thể tăng cường độ sáng 
của bề mặt bằng cách thực hiện 
bước xử lý tiếp theo bằng tay với 
một miếng vải mềm, không thô (loại 
vải lót găng tay) hoặc với len làm từ 
bông và dung dịch đánh bóng. 

Cạnh và chi tiết nhỏ được đánh bóng 
trên đai nỉ đánh bóng vì có thể giữ 
hoặc điều hướng dễ hơn vòng đĩa 
đánh bóng to. Phôi có chuyển động 
tròn trong khi được đánh bóng để 
không bị hư hỏng do độ không bằng 
phẳng của đai hoặc vòng đĩa đánh 
bóng. Đai nỉ nên di chuyển với tốc độ 
khoảng 20 m/giây, nghĩa là nhanh 
gấp hai lần so với chà nhám. 

Máy mài tự động được đề nghị sử 
dụng cho giai đoạn sản xuất hàng 
loạt mà điều quan trọng là để tạo ra 
cạnh sắc nét và góc, chẳng hạn như 
khung hình dạng khối. 

Vòng đĩa đánh bóng bọc vải là loại 
đặc biệt phù hợp để đánh bóng các 
vùng cong có diện tích lớn. Trước 
khi bắt đầu đánh bóng, bôi một lớp 
sáp lên vòng đĩa quay. Có thể sử 
dụng lưỡi cưa sắt cũ để loại bỏ bất 
kỳ dư lượng sáp cũ và cứng trên đĩa. 
Tốc độ ngoại vi của vòng đĩa đánh 
bóng bọc vải từ 20 đến 40 m/giây. 

Phương pháp khác được sử dụng 
cho bước xử lý cuối cùng cạnh cắt 
trên PLEXIGLAS® GS và 
PLEXIGLAS® XT là đánh bóng bằng 
lửa. Mặc dù không cần gia công tinh 
như một thao tác bổ sung khi thực 
hiện phương pháp này, các cạnh 
không được dính các chất dư như 
mạt cưa dính thoặc mồ hôi từ bàn 
tay. Thông thường, các dấu hiệu của 
thao tác cưa vòng hoặc khắc trước 
đó vẫn có thể nhìn thấy sau khi thực 
hiện thao tác đánh bóng bằng lửa. Vì 
vậy, phương pháp đánh bóng tiết 
kiệm hơn này (so với vòng đĩa đánh 
bóng) sẽ chỉ được sử dụng trong 
trường hợp kết quả đánh bóng 
không quá quan trọng, như với hầu 
hết các tấm mỏng, trong được sử 
dụng thường xuyên.  

 



Nếu PLEXIGLAS® được đánh bóng 
bằng kim cương, không cần thiết 
phải thực hiện gia công tinh trước 
đó. Thao tác cắt và đánh bóng chỉ 
cần thực hiện trong một bước. Đầu 
máy phay có ít nhất hai điểm cắt kim 
cương hoặc dụng cụ tiện có mũi 
bằng kim cương là hai loại có thể 
được sử dụng. Việc loại bỏ mạt cưa 
hiệu quả là thao tác quan trọng. Mỗi 
dụng cụ nên được sử dụng riêng cho 
một nhóm vật liệu, ví dụ như chỉ 
dùng cho PLEXIGLAS®. 
Cần sử dụng dụng cụ chính xác và 
máy móc chất lượng cao để kẹp phôi 
hoặc điều hướng phôi. Nhà sản xuất 
sẽ chịu trách nhiệm đối với công 
đoạn mài và mài lại góc công cụ và 
điều chỉnh góc cắt của điểm cắt kim 
cương. Các máy được vận hành 
không rung để có khả năng tránh 
được các dấu vết do rung xuất hiện 
trên phối. Các loại máy phay và máy 
đánh bóng kim cương có bán trên thị 
trường là loại máy có thể đáp ứng 
các yêu cầu này. 

Chúng có thể chạy trong thời gian 
dài và do đó được đặc biệt khuyến 
khích cho giai đoạn sản xuất hàng 
loạt. Các cạnh sắc nét được sản 
xuất là các cạnh được bạt bavia tốt 
nhất bằng mũi cạo. 

Đánh bóng thùng hoặc nhào có 
thể là phương pháp lựa chọn cho 
các chi tiết nhỏ đạt được từ 
PLEXIGLAS® bằng phương pháp cơ 
khí: Các chi tiết được đặt vào một 
thùng đánh bóng mà tại đó bột mài 
mòn và đặc biệt mảnh gỗ có hình 
được thêm vào dưới dạng chất xử 
lý. Sau khi hoàn thành ba thao tác - 
giũa - cắt gọt (6 đến 24 giờ.), đánh 
bóng (ca 16 giờ), burnishing (ca 12 
giờ.) – các chi tiết của PLEXIGLAS® 
có thể đạt được độ bóng cao.  

 

 

 

Đánh bóng PLEXIGLAS® 

Phương pháp 'Cổ điển' 
(chà nhám ướt + vòng đĩa 
đánh bóng / đai nỉ) 

Đánh bóng bằng 
lửa 

Đánh bóng 
bằng kim 
cương và phay 

Đánh bóng (với 
kem) 

Chất lượng bề mặt tuyệt vời vừa phải tốt đến rất tốt rất tốt 
Mức độ ứng suất trung bình rất cao trung bình thấp 
Thời gian  cao đến rất cao thấp thấp thấp đến cao 
Đầu tư trung bình cao rất cao thấp 
 

Hình 41: Đánh bóng bằng kim cương 

 

 



8. Tôi luyện/ Nung 
8. Tôi luyện/ Nung 
Tôi luyện/ Nung là thao tác làm nóng 
chi tiết nhựa rồi sau đó tiến hành làm 
mát từ từ. 

Nhựa có khả năng chịu được ứng 
suất căng đáng kể miễn là chúng 
không tiếp xúc với tác nhân ăn mòn 
cùng lúc. 

Ứng suất căng có thể được gây ra 
bởi: 

• thao tác gia công như cưa, phay, 
tiện và cắt gọt 

• tạo hình nóng đặc biệt là uốn the 
đường thẳng 

• gia nhiệt bất thường  

• sự co rút của keo 

• biến dạng trong quá trình gắn kết 
(kẹp, khoan, khớp vít) 

• co  rút sau khi bị quá nhiệt cục bộ 
do dụng cụ mài hoặc đánh bóng 
không phù hợp  

• hiện tượng giãn nở nhiệt bị cản trở 

•ứng suất nội tại trong PLEXIGLAS® 
XT, đặc biệt là ống, do kỹ thuật sản 
xuất 

• tải bên ngoài. 

Nếu chất ăn mòn xuất hiện - ví dụ, 
dung môi, chất pha loãng trong quá 
trình dán, in ấn hoặc sơn, monomer 
bay hơi trong quá trình cắt laser 
hoặc đánh bóng bằng lửa, chất dẻo 
hóa từ vật liệu cách điện PVC, tấm 
lót, phim và tác nhân làm sạch hoạt 
tính cao - hiện tượng rạn nứt có thể 
xuất hiện, các chi tiết ngày càng trở 
nên không phù hợp cho mục đích sử 
dụng, mặc dù các chất này không 
gây thiệt hại cho các phần không có 
ứng suất. Do đó, cần phải ngăn 
chặn sự hiện diện đồng thời của 
ứng suất căng và tác nhân ăn mòn  

Do không thể lường trước sự tiếp 
xúc của vật liệu với các chất có hại 
trong quá trình sử dụng, chúng ta 
cần loại bỏ ứng suất căng bằng cách 
'tôi luyện giảm ứng suất'. Ở bước 
này, các chi tiết PLEXIGLAS® được 
gia nhiệt trong các lò nung phù hợp 
dưới nhiệt độ làm mềm trong một 
khoảng thời gian tùy thuộc vào độ 
dày. Sau đó, chúng được làm mát từ 
từ. Quá trình làm mát quá nhanh có 
thể tạo ra lớp vỏ bên ngoài lạnh, 
cứng và tạo ra nhiều ứng suất căng 
hơn do vật liệu tiếp tục co rút bên 
trong trong quá trình làm mát. 

 

Các điều kiện tôi luyện sau đây cần 
được áp dụng:  

Nhiệt độ 

• PLEXIGLAS® GS: 80°C (lên đến 
100°C cho chi tiết chưa định hình) 

• PLEXIGLAS® XT: 70°C đến 80°C 
(lên đến 85°C cho chi tiết chưa định 
hình) 

Thời gian tôi luyện 

• PLEXIGLAS® GS và PLEXIGLAS® 
XT: lấy độ dày vật liệu mm chia cho 
3 để được thời gian tôi luyện tính 
bằng giờ, nhưng tối thiểu là 2 giờ. 

Làm mát 

• Thời gian làm mát trong lò tính theo 
giờ được tính bằng cách lấy độ dày 
vật liệu của PLEXIGLAS® mm chia 
cho 4. Tốc độ làm mát không vượt 
quá 15°C/giờ. 

• Nhiệt độ PLEXIGLAS® khi lấy ra 
khỏi lò không vượt quá 60°C.  

 



9. Làm sạch và bảo 
dưỡng 
Chỉ cần nước để làm sạch 
PLEXIGLAS®. Nếu có quá nhiều bụi, 
nên làm ấm nước và pha thêm một ít 
chất tẩy rửa gia dụng. Không được 
chà khô! Trước khi lau khô vật liệu  

– với mút xốp, khăn mềm, hoặc vải 
lót găng tay – cần chú ý loại bỏ mọi 
vết bám. 

 

Đặc biệt sau khi được lau chùi 
mạnh, nhựa sẽ trở nên tĩnh điện, do 
đó có thể hút thêm bụi. Vì vậy, dùng 
“Antistatischer Kunststoff-Reiniger + 
Pfleger (AKU)“ (BURNUS), xịt thẳng 
lên bề mặt bẩn, hoặc dùng sau khi 
đã làm sạch, lau sơ bằng vải mềm 
để tản đều dung dịch mà không lau 
khô. Dung dịch chống bụi này sẽ có 
tác dụng trong một khoảng thời gian.  

 

Cửa sổ và các khu vực lắp kính khó 
thể được làm sạch bởi dụng cụ phun 
nước áp lực cao, có thể thêm vào ít 
nước rửa bát nếu cần thiết.  

 

 
Hình 42: Dùng khi làm sạch  



 PLEXIGLAS, 

PLEXIGLAS ALLTOP, 

PLEXIGLAS FREE FLOW, 

PLEXIGLAS HEATSTOP, 

PLEXIGLAS RESIST, 

PLEXIGLAS SATINICE, 

PLEXIGLAS SOUNDSTOP, 

ACRIFIX, 

là thương hiệu đã đăng ký của Evonik Röhm 
GmbH, Darmstadt, Đức. 

Thương hiệu được chứng nhận theo chứng 
nhận  DIN EN ISO 9001 (Chất lượng) và DIN 
EN ISO 14001 (Môi trường). 

Thông tin này và tất cả các tư vấn kỹ thuật 
khác đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm 
hiện tại của chúng tôi. Tuy nhiên, điều đó 
không có nghĩa rằng chúng tôi có trách 
nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý, cũng như đối 
với quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác, 
đặc biệt là bằng sáng chế quyền. Chúng tôi 
có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào theo 
tiến bộ công nghệ hoặc các phát triển tiếp 
theo. Khách hàng không được miễn trừ 
nghĩa vụ tiến hành kiểm tra và thử nghiệm 
cẩn thận đối với hàng hóa được chuyển đến. 
Hiệu suất của các sản phẩm được mô tả 
trong tài liệu này cần được xác nhận bằng 
cách kiểm tra, và nên được thực hiện bởi các 
chuyên gia có trình độ và đây hoàn toàn là 
trách nhiệm của khách hàng. Việc tham 
chiếu đến tên thương mại được sử dụng từ 
các công ty khác không phải là một khuyến 
khích sử dụng, cũng không phải ngụ ý rằng 
các sản phẩm tương tự không thể được sử 
dụng. 

Số tham chiếu 311-1 Tháng 06/2009  

10/0609/09718 (en)  
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