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Một số gợi ý gia công
PLEXIGLAS®
Hướng dẫn thực hành

Thông tin cơ bản
PLEXIGLAS® là thương hiệu đã được đăng ký của Evonik về
polymethyl mathacrylate (PMMA) loại acrylic đầu tiên trên thế giới
được Tiến sĩ Otto Röhm phát minh và sản xuất lần đầu tiên vào năm
1933. Kể từ đó, loại nhựa chất lượng cao này không chỉ được sử dụng
cho các ứng dụng công nghiệp (lắp kính trong tòa nhà, biển báo, quầy
trưng bày, thiết bị vệ sinh, buồng lái máy bay, đồ nội thất, vv) mà còn
được sử dụng trong vô số ứng dụng của thợ thủ công và một số cá
nhân tự tay chế tạo.
Các ứng dụng này trải dài từ thủ công mỹ nghệ, lộng kính tranh ảnh
cho tới các đối tượng nghệ thuật, từ ban công lan can qua nhà để xe
tới lợp mái hiên. Các lớp, màu sắc, độ dày, kích cỡ và tấm cắt theo
kích thước của dòng sản phẩm PLEXIGLAS® là nguồn cảm hứng
không giới hạn cho người sử dụng sáng tạo và đảm bảo sự thành
công cá nhân và thiết kế.

PLEXIGLAS® GS (tấm đúc) có sẵn tấm rắn và khối, độ dày từ 2 mm
đến 80 mm, ống có đường kính lên đến 650 mm và thanh có đường
kính lên đến100 mm.

PLEXIGLAS® XT (dạng đùn) có sẵn tấm (độ dày lên đến 25 mm), tấm
có kết cấu bề mặt, tấm mặt gương, ống, thanh cũng như tấm lượn
sóng và tấm đa lớp.

Các tấm có bề mặt có bề mặt có kết cấu hoặc mờ, độ bóng cao, hoàn
toàn trong suốt hoặc có màu sắc đa dạng.

Mục lục
Sử dụng dụng cụ phù hợp để đạt được hiệu quả ............................................... 3
Làm sạch và bảo dưỡng PLEXIGLAS® .............................................................. 3
Gia công PLEXIGLAS® ....................................................................................... 4
Xử lý cạnh ............................................................................................................ 6
Chuẩn bị tấm để lắp đặt ....................................................................................... 7
Định hình .............................................................................................................. 8
Kết dính .............................................................................................................. 10

	
  

• Bút đánh dấu không thấm nước
• Giũa

• Mũi khoan kim loại mài chính xác
cho acrylic (điểm góc 60° đến 90°)

• Mũi cạo

• Máy cắt bằng có vòng hoãn

• Chai xịt

• Máy cắt đường viền có vòng hoãn

• Cưa cò/ cưa vanh tối đa Ø 60 mm
(dành cho gia công nhựa và sơn
axit acrilic)

• Lưỡi cưa xoi/ cưa lọng răng thẳng và
bước răng 2.5 mm

• Mũi khoan bậc
• Mũi khoan hình nón

Sử dụng dụng cụ
phù hợp để đạt
được hiệu quả

• Lưỡi cưa đĩa răng thẳng (lý tưởng là
dạng răng phẳng hình thang) và bước
răng khoảng 13 mm

• Mũi loe côn

Lý tưởng nhất, các
công cụ chỉ nên được
sử dụng để gia công
PLEXIGLASS®

Bụi sẽ khó bám chặt vào bề mặt láng
phẳng hoàn hảo của PLEXIGLAS®. Có

Chất làm sạch phù hợp được sử dụng

thể làm sạch các bề mặt dính bụi bằng

• nước ấm có bổ sung một chút nước

nước pha thêm nước rửa chén với vải

là:
rửa chén

mềm không xơ hoặc miếng bọt biển.

• cồn isopropyl (2-propanol)

Không chà khô.

• ether dầu hoả tinh khiết

Làm sạch và bảo
dưỡng PLEXIGLAS®

• bọt biển sợi vitcô mềm, ẩm
Vải Vileda® Microclean được làm ẩm với

• vải mềm kh6ng xơ bông, ẩm

nước đem lại hiệu quả làm sạch hầu như

• miếng xốp bọt biển

đọng vệt.

• da chamois
• vải lót găng tay

Trong trường hợp dính dày hơn, đặc biệt

• khăn cotton

là dính dầu mỡ, có thể sử dụng ê te dầu

• thanh gạt nước có đầu cao su mềm

hoả không có bezene hoặc cồn isopropyl

• Khăn microfiber để lau lượt cuối

để làm sạch PLEXIGLAS®.

	
  

cùng (ví dụ: Vileda® Microclean)

Mẹo
Không được sử dụng chất làm sạch
mài mòn để làm sạch acrylic.

Luôn luôn khoan thô các lỗ, hốc ở các
góc của các cạnh cắt và cắt ra bằng
cưa xoi hoặc bào xoi (overhead
template router).
.

Gia công
PLEXIGLAS®

Khoan
Mũi khoan xoắn (dùng cho kim loại) cần được
mài một cách chính xác trước khi sử dụng trên
acrylic.
Xin lưu ý khi khoan:
•

Đặt mũi khoan xuống chậm và
cẩn thận khi bắt đầu khoan.

•

Giảm tốc độ đưa máy ngay
trước khi mũi khoan ra khỏi bề
mặt đáy. Mục đích là nới lỏng
khoan một cách nhẹ nhàng (có
thể đặt một tấm gỗ bên dưới).

•

Mẹo
Tấm PLEXIGLAS® được bảo vệ
bằng màng polyethylene. Tấm màng
che phải được trái trên mặt hoàn
toàn trong suốt của tấm cho đến khi
nó được đưa vào sử dụng cuối cùng
và thường được để lại ở phía dưới
tấm cho đến khi gia công xong. Nếu
tấm màng che không còn ở vị trí,
diện tích được gia công sẽ được
phủ bằng băng dính.

	
  

Sử dụng nước máy để làm
mát.

Mũi khoan bậc và mũi khoan hình
nón đã được chứng minh là thích
hợp đặc biệt khi sử dụng máy
khoan tay.
Mũi khoan bậc
Mũi khoan này không để lại những
vết gồ ghề, sần sùi và đảm bảo
trạng thái sạch sẽ cho lỗ khoan trụ.
Với mỗi bước khoan tiếp theo, lỗ
được vát góc cùng một lúc.

Mũi khoan hình nón
Các lỗ khoan có dạng hình nón không
đáng kể nhưng không để lại bất kỳ vết
trầy xước nào ở phía bên của lỗ khoan.
Chú ý đến thiết kế ba cạnh.

Bào
Khi làm việc với bào xoi (overhead teamplate
router), hãy lưu ý những điểm sau đây:
•
•

Chỉ sử dụng lưỡi dao sắc không có
vết.
Trục cắt phải được lắp vào ống kẹp
đàn hồi đủ sâu để làm đầy ống này
hoàn toàn.

•

Vật liệu gia công luôn phải được kẹp
chặt. Nếu có thể, hãy bắt đầu bằng
cách cắt một tấm lớn và sau đó cưa
nó thành các phần nhỏ hơn.

•

Luôn đưa vật liệu theo hướng trái với
hướng cắt (opposed routing).

•

Cắt thử một mảnh PLEXIGLAS® và
kiểm tra mức điều chỉnh của máy
bào xoi trên đầu.

•

Luôn làm việc với một cái chặn
và/hoặc tấm mẫu.

Một thanh ray dẫn hướng hoặc
chốt chặn song song được sử
dụng để điều hướng cưa tay đĩa
một cách an toàn.

Cưa
Máy tiêu chuẩn được sử dụng cho gỗ và
gia công kim loại là loại máy phù hợp để
gia công PLEXIGLAS®. Máy tốc độ cao
không rung tạo ra các cạnh trơn láng.
Máy cưa tay đĩa và máy cưa đĩa có bàn
Khi cắt PLEXIGLAS® theo kích thước,
lưỡi của cưa tay đĩa hoặc hoặc máy cưa
đĩa có bàn nên vượt ra ngoài tấm một
chút.

	
  

•

Luôn sử dụng lưỡi cưa mũi hợp
kim cứng.

•

Răng: răng phẳng hình thang hoặc
răng thay thế

Cưa xoi/ cưa lọng
• Chỉ sử dụng lưỡi cưa có răng thẳng
và bước răng 2,5 mm.
•

Chỉ làm việc trên tấm với máy đang
chạy.

•

Đặt lưỡi cưa vững chắc trên màng
bảo vệ của tấm.

•

Đặt tốc độ cắt trung bình và điều
chỉnh khoảng chạy về 0.

•

Chọn tỷ lệ đưa máy trung bình.

•

Làm mát bằng nước máy.

•

Tránh nước bắn vào máy.

PLEXIGLAS® GS và XT

•

Bước răng: ~ 13 mm

Góc hở

3° đến 8°

•

Luôn luôn làm việc với một cái
chặn.

Góc nghiêng

0° đến 4°

Góc điểm

60° đến 90°

•

Cẩn thận đưa vào tấm với máy cưa
đang chạy.

Góc xoắn

12° đến 16°, thông
thường là 30°

•

Hãy chắc chắn cắt chính xác.

Tốc độ cắt

10 đến 60 m/phút

•

Không nghiêng vật liệu.

Tốc độ đưa máy

0.1 đến cách 0.3
mm/vòng

•

Cố định các tấm để tránh rung.

•

Cưa ở tốc độ đưa máy trung bình.

Vạch dấu và bẻ:
• Có
thể
thực
hiện
với
tấm
PLEXIGLAS® (ngoại trừ PLEXIGLAS
RESIST®) có độ dày lên đến 3 mm và
chiều dài khoảng 500 mm.
• Vạch dấu phôi nhiều lần (độ dày tính
bằng mm = số lượng vạch dấu).
• Sử dụng một con dao có lưỡi hình
móc.
• Bẻ dọc theo đường vạch dấu trên
cạnh bàn (bảo vệ tay bằng găng tay
hay vật liệu mềm) hoặc bấm ngón tay
cái lên đoạn cuối của tấm nhô ra khỏi
cạnh.
• Các cạnh vỡ cần kết dính phải được
làm ướt cát ở góc bên phải trên giá
treo phẳng.

Mẹo
Làm mát hoàn toàn bằng nước, đặc
biệt là khi làm việc với mũi khoan
xoắn ốc, khoan hình nón, cưa vanh/
cưa cò và cưa xoi/ cưa lọng.

Bào xoi có mũi khoan vòng bi không
cần thêm phụ kiện định hướng và có
thể sử dụng cả cho các cạnh cong và
thẳng.

Xử lý
cạnh

Bằng cách chà nhám và đánh bóng, các
bộ phận 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.
• Luôn luôn chà nhám ướt (ngăn ngừa
tăng nhiệt và tích vết trên bề mặt
vật liệu)
• Quá trình chà nhám được thực hiện
trong ba bước sau:
• thô, 80-240 grit

Bạt bavia cho các cạnh
• Các cạnh được cưa hoặc bào có thể
được làm láng và bạt bavia bằng
một mũi cạo hoặc dũa.
Gia công định hình các cạnh bên
ngoài
•

Các cạnh có thể được tạo thành
dưới các hình dạng mong muốn
bằng bào xoi định hình với mũi
khoan vòng bi.

• trung bình, 400 grit
• mịn, 600-1000 grit
• Đối với đánh bóng, sử dụng các loại
sáp, bột nhão hoặc sơn đánh bóng
xe hơi có bán sẵn.
• Sử dụng vật liệu thật mềm để đánh
bóng, như vải lót găng tay hay một
đĩa đánh bóng.
• Loại dấu đánh bóng sau khi xử lý và
làm sạch các cạnh với nước hoặc
ether dầu hoả (petroleum ether)

Mẹo
Chỉ cần làm mịn hoặc bạt bavia các
cạnh bằng một mũi cạo là đủ nếu
chúng sẽ bị che khuất sau khi lắp
đặt (ví dụ, che bởi công tắc đèn).

	
  

Luôn đánh dấu các hốc
trên màng bảo vệ và
khoan thô các lỗ khoan
trước ở các góc của
cạnh cắt.

Tấm PLEXIGLAS®

Đánh dấu

Kích thước lý tưởng
Khi cài đặt các tấm, cần tính đến dung
sai cho phép đối với trạng thái giãn nở
các tấm ở tất cả các bên do nhiệt độ và
độ ẩm

Lưu ý khi đánh dấu:

Để sử dụng trong nhà, dung sai cho
phép đối vỡi chiều dài và chiều rộng ít
nhất là 3 mm. Điều này cần được xem
xét khi đặt hàng.

•

Để lại màng che trên tấm
PLEXIGLAS® trong quá trình gia
công.

•

Chỉ đánh dấu các lỗ khoan, cạnh
cắt và đường nét trên màng che.

•

Không sử dụng mũi vạch dấu hoặc
mũi chấm dấu.

Chuẩn bị
tấm để lắp
đặt

Khoan lỗ và hốc.
Xin lưu ý khi khoan và cắt hốc:
• Đặt tấm PLEXIGLAS® lên trên một bề
mặt phẳng và ổn định.
• Quay mặt “sử dụng” lên trên
• Đánh dấu kích thước của bất kỳ hốc
được thực hiện (ví dụ như, đối với
thiết bị chuyển mạch) sang màn che.
• Khoan lỗ ở các góc của hốc.
• Bạt bavia cạnh lỗ khoan.
• Cắt lỗ, hốc ra bằng cưa xoi hoặc bào
xoi.

	
  

Mẹo
Luôn luôn khoan thô trước ở các góc
của cạnh được cắt khi cưa hốc hoặc lỗ.
Việc này ngăn chặn các rãnh khía và có
thể nứt tấm Các lỗ nên có đường kính
nhỏ nhất là 10 mm.
Tất cả các cạnh được gia công nên
được bạt bavia.

© Selbst ist der Mann

Tấm PLEXIGLASS® cắt theo kích
thước được đặt dưới bộ tản nhiệt
để sưởi ấm phòng tắm

Định hình

Đun nóng đến nhiệt độ định hình:
Tất cả các tấm phẳng PLEXIGLAS® đều
phù hợp cho việc định hình. Màng bảo vệ
tấm PLEXIGLAS® cần tháo bỏ trước khi
định hình.
Nhiệt độ định hình cho PLEXIGLAS® XT
rơi vào khoảng 150°C, cho PLEXIGLAS®
GS khoảng 160°C. Nguồn nhiệt cho quá
trình đun nóng một phần - ví dụ như uốn
theo đường – có thể là:

Nguồn nhiệt cho quá trình đun nóng toàn
bộ tấm theo kích thước:
• lò sấy dòng khí,
• lò
• đĩa nóng được bao phủ bởi một
tấm nhôm.
Đặt tấm PLEXIGLAS® được làm nóng
trên giá treo không bóng và phẳng, tránh
để tấm tiếp xúc trực tiếp với phần tử gia

• thanh đun nhiệt (cũng có thể là đĩa
nóng, bọc vải thủy tinh ngoại trừ một
dải an toàn giữa),

nhiệt bằng cách chừa ra khe khí có

• bộ phát xạ hồng ngoại (đèn hồng ngoại
mạnh).

thuộc vào độ dày của vật liệu. Với độ dày
4 mm trở lên, các vật liệu nên được đun

khoảng cách ít nhất 1 cm hay sử dụng
một tấm nhôm. Thời gian đu nóng phụ

nóng trên cả hai mặt hoặc trở mặt nhiều
lần. Chú ý quan sát vật liệu trong quá
trình đun nóng để tránh hiện tượng quá
nhiệt.
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Tấm PLEXIGLAS® được đặt trong lò
không khí không có màn che bảo vệ.
Đeo găng tay để lấy tấm ra khỏi lò!

Chuẩn bị
Cạnh nên được đánh bóng - nếu cần
thiết-trước khi được định hình.

Uốn nhiệt:
Các phôi được hình thành ngay sau khi
đun nóng và được giữ ở vị trí định hình
bằng tay hoặc bằng một dụng cụ phù hợp
cho đến khi nó hạ nhiệt (dưới khoảng
60°C). Không cần sử dụng lực đặc biệt
để định hình (nếu không vật liệu sẽ không
đạt được nhiệt độ tối ưu!).
Khi uốn theo đường , chúng tôi đề nghị
uốn hơi nhiều hơn so với yêu cầu vì
chúng có thể duỗi lại một chút khi nguội.
Nếu chiều dài cạnh ngắn hơn, toàn bộ
tấm cần được đun nóng, nếu không sẽ
xảy ra hiện tượng vênh.
Dụng cụ để định hình gấp nếp nên được
phủ bằng vật liệu găng tay (để tránh lưu
dấu trên khuôn) và cần phải các dải cố
định trên tấm định hình.
Đối với khuôn phức tạp, khu vực định
hình được yêu cầu phải có với một
khuôn cái và khuôn đực với tấm đ
Các phương pháp tạo hình khác là tạo
hình nóng hoặc làm khuôn thổi nhưng
đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao hơn.

	
  

Sau khi định hình, phôi PLEXIGLAS®
có thể được tiếp tục xử lý như bình
thường.
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Kết dính tấm PLEXIGLAS® tại góc
thẳng đứng với keo ACRIFIX® 1R
0192

Kết dính

Kết dính PLEXIGLAS® với
PLEXIGLAS®
PLEXIGLAS® - đặc biệt các dòng có
màu – thường được kết dính đơn giản
nhất với ACRIFIX® 1S 0116 (ACRIFIX®
116) tương tự như keo dán đa năng.
Các cạnh cần được mài mịn là yếu tố
cần thiết cho để việc kết dính được chính
xác. Các vùng dán được làm sạch bằng
khí nhẹ hơn trước khi sử dụng keo dán.
Thông gió phòng tốt, không hút thuốc và
tránh tiếp xúc với da!
• Bôi
lớp
ACRIFIX®
1S
0116
(ACRIFIX®
116) mỏng từ một ống (hoặc chai PE)
lên một phần PLEXIGLAS®, gắn các
phần vào lập tức và giữ chặt , ví dụ
như sử dụng băng dính.
• Khách hàng có thể xử lý các bộ phận
sau khoảng 1-2 giờ ngay cả khi chúng
chỉ hoàn toàn cứng lại sau vài ngày.
• Tấm PLEXIGLAS® hoàn toàn trong
suốt cắt theo kích thước được kết
dính chắc chắn nhất với ACRIFIX®
1R 0192 (ACRIFIX® 192)
• Nó được bôi trực tiếp từ các ống, trám
các khoảng cách và cứng lại khi tiếp
xúc với ánh sáng ban ngày hay đèn
huỳnh quang.

	
  

• Trong trường hợp cần độ chính xác
nhất,
keo
siêu
dính
gốc
cyanoacrylates được coi là lựa chọn
phù hợp.
• Các phần của PLEXIGLAS® được kết
dính không nên chịu bất kỳ áp lực
nào. Keo và hơi keo phải ngăn không
xâm nhập vào các hốc, vì điều này có
thể dẫn đến vết nứt do ứng suất.
• Để có được mối kết dính hoàn hảo,
nên nung các bộ phận trước và sau
khi kết dính ở khoảng 70° C.
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ACRIFIX® 1R 0192 tự lan vào khu
vực cần kết dính.

Kết dính PLEXIGLAS®
với các vật liệu khác
PLEXIGLAS® kết dính tốt nhất với các
vật liệu khác như kim loại, thủy tinh, đá
bằng cách sử dụng các chất kết dính đàn
hồi gốc silicone.
Nên sử dụng các loại keo kết dính ngang
trung tính như ACRYLGLAS SILICON 400
hoặc Otto Seal S 72.

Phương pháp:
• Làm sạch các bề mặt được kết dính.

• Bôi keo silicone bằng cách sử dụng áp lực

• Bề mặt không nên dính bụi và khô

• Làm mịn bề mặt dính bằng dụng cụ
ẩm

• Đánh dấu khu vực kết dính, ví dụ như
đánh dấu bằng băng Scotch™

• Tháo bỏ băng đánh dấu trước khi
lớp da định hình

• Xử lý bề mặt hoặc cạnh bằng chất
xúc tác dính bám (ghi nhớ hướng
dẫn của nhà sản xuất)

• Chọn một đường dán có diện tích bề
mặt lớn
• Ghi nhớ hướng dẫn của nhà sản
xuất trong thời gian keo khô .

• Cố định các bộ phận vào vị trí

Luôn chú ý hướng dẫn của nhà sản xuất
khi xử lý keo silicone và sử dụng chất xúc
tác dính bám tương ứng nếu cần thiết.
Cần ngăn chặn sự xâm nhập của keo
silicone và hơi của nó vào các hốc. Không
nên dùng keo silicone cho PLEXIGLAS®
đã uốn nguội hoặc kéo căng để tránh hiện
tượng nứt do ứng suất.
Các loại chất kết dính có thể được sử dụng cho việc kết
PLEXIGLASS® với vật liệu khác:

PLEXIGLAS®
PLEXIGLAS®

A = ACRIFIX®
1s 0116 hoặc
1R 0192
(ACRIFI
X® 116
hoặc
192)

	
  

Kim loại

A, S, (C)

S = keo silicone

S, (C)

Đá
S, (C)

Gốm sứ

Nhựa cứng
(PS, ABS, PVC cứng)

S, (C)

() = dùng cho vùng dán nhỏ và biến động
trong nhiệt độ ứng dụng rất thấp

Cao su

A, S, (C)

C = cyanoacrylate
(keo siêu dính)

C

®= thương hiệu đã đăng ký
PLEXIGLAS là thương hiệu đã được đăng ký
của Evonik Rohm GmbH, Darmstadt, Đức.
Thương hiệu được chứng nhận theo chứng nhận
DIN EN ISO 9001 (Chất lượng) và DIN EN ISO
14001 (Môi trường)
Performance Polymers Business Unit của
Evonik Industies là nhà sản xuất các sản
phẩm PMMA toàn cầu được bán dưới thương
hiệu PLEXIGLAS® tại khu vực châu Âu, châu
Á, châu Phi và Australia và dưới thương hiệu
ACRYLITE® tại khu vực châu Mỹ.
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.

Evonik
Röhm
GmbH
Kirschenallee
64293 Darmstadt
Đức

Số tham chiếu. 311-5
năm 2010
XX/0710/09836 (en)

info@plexiglas.net
www.plexiglas.net
www.evonik.com

