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Hướng dẫn lắp đặt tấm đặc,
tấm lượn sóng, tấm nhiều
lớp PLEXIGLAS®

Thủy tinh được biết đến với trọng lượng nặng và đặc tính dễ vỡ. Ngược lại,
PLEXIGLAS® bền chắc hơn nhiều. PLEXIGLAS® có trọng lượng nhẹ, an toàn
khi xử lý và dễ dàng để thi công.
Tài liệu này cung cấp hướng dẫn theo từng bước để lắp đặt thành công các tấm
lợp lượn sóng (corrugated sheets), tấm nhiều lớp (multi-skin sheet)
PLEXIGLAS®.
Quý khách có thể tìm hiểu thông tin về các thuộc tính và ứng dụng các sản phẩm
của chúng tôi trong các ấn phẩm khác nhau, bao gồm các tài liệu thông tin về mô
tả sản phẩm, bảo hành, vv có sẵn trên mạng Internet tại trang web
www.plexiglas.net hoặc từ các nhà phân phối.
Khi lựa chọn và sử dụng sản phẩm của chúng tôi, quý khách phải tuân thủ theo
•
•
•

•

Quy tắc xây dựng khu vực
Các tiêu chuẩn áp dụng, ví dụ: DIN 1055
Các quy định bảo hành theo VOB ( Nguyên tắc đấu thầu giành đấu thầu công
trình công) hoặc BGB (Bộ luật Dân sự Đức)
Các nguyên tắc của Hiệp hội bảo hiểm trách nhiệm pháp lý giới chủ, vv.
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Sáng tạo
và hiện đại
Dễ dàng gia công
PLEXIGLAS® dễ dàng gia công như gỗ. Vách ngăn, tấm bảo vệ ban công hoặc tấm
chèn khung cửa có thể được thiết kế theo ý cá nhân.

30-‐‑‒năm bảo hành chống ố vàng

PLEXIGLAS® luôn luôn đặt khách hàng về phía an toàn. Chúng tôi cung
cấp bảo hành 30 năm rằng PLEXIGLAS® trong suốt sẽ không bị ố vàng
và giữ lại tính năng truyền dẫn ánh sáng cao.

Trọng lượng nhẹ nhưng bền bỉ
Thậm chí những tấm nặng nhất trong các dòng lợp mái nặng ít hơn 6 kg mỗi mét vuông.
Tính chất này giúp tiết kiệm lực trong khi lắp đặt đồng thời cắt giảm số nhân lực.

An toàn và bảo vệ khỏi tia UV
Hiện tượng cháy nắng không còn là mỗi lo ngại với các dòng
PLEXIGLAS® lượn sóng và nhiều lớp có khả năng hấp thụ tia UV. Tính
năng này đã được Viện Hohensteiner xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn
nghiêm ngặt của Úc AS/ NZS 4399:1996.

Không cần làm sạch nhiều nhờ có AAA
Một trong những nguyên nhân chính làm bẩn mái là do sự phát triển của tảo, rêu vv. Rất
nhiều mái nhà rất khó làm sạch do khó tiếp cận. Do đó, thế hệ mới của tấm nhiều lớp
PLEXIGLAS® Resist SPD 16 của chúng tôi đã tạo một lớp phủ chống rêu mốc
(PLEXIGLAS® chống AAA) dựa trên công nghệ nano. Lớp phủ này sử dụng bức xạ UV
mặt trời tự nhiên làm cho tảo, rêu, phấn hoa và các tác nhân làm bẩn khác mất khả năng
bám dính trên bề mặt tấm hoặc biến mất hoàn toàn.
Những mảng bám sót lại sẽ được hoàn toàn gột rửa với nước mưa sau đó.
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Hướng dẫn lắp đặt tấm nhiều lớp (multiskin sheet) PLEXIGLAS®
Lập kế hoạch
Việc lập kế hoạch cẩn thận và lựa chọn công cụ thích hợp, kết hợp với bảo
quản và gia công PLEXIGLAS® một cách chính xác, đảm bảo quý khách sẽ
hài lòng trong một thời gian dài sử dụng.
Công cụ/phụ kiện
Các công cụ/phụ kiện sau đây cần có để lắp đặt
tấm nhiều lớp PLEXIGLAS®, tùy thuộc vào từng
loại công trình.
• Chổi quét sơn
• Sơn nước cản sáng
handelsübliche Spiral- Wendelbohrer
• ThướcFür
cuộn
(für Metall) gilt bei deren Verwendung mit
• Cưa sắt
Acrylglas grundsätzlich, dass sie zuvor
• Kìm kẹp đinh tán/đinh tán
werksto gerecht umgeschli en werden.
Stichsägen
• Máy khoan
điện
• Ốc vít để gắn các phần cơ bản
• Cưa tay tròn với lưỡi cưa nhiều răng
Và/hoặc
• Mũi khoan côn/mũi khoan nhựa
• Máy cưa lọng (cưa xoi) với lưỡi dành cho
'nhựa không phụ gia hoá dẻo’
• Bàn chải sắt
• Máy khí nén/máy hút bụi
• Bàn lăn (crawling board) hoặc phụ kiện hỗ trợ
khác để tránh trầy xước
• Ron cao su silicon

Lập kế hoạch
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Bảo quản
Nếu các tấm nhiều lớp PLEXIGLAS® không
được lắp đặt ngay, thì phải được trữ đúng
cách cho đến khi sử dụng. Đảm bảo những lỗ
hổng không bị bẩn bằng các phần bọc đầu
cuối phù hợp (đã lắp tại nhà máy). Áp dụng
tương tự với các tấm cắt tại chỗ. Nếu có thể,
vui lòng lưu giữ các tấm trong nhà. Các tấm
nhiều lớp PLEXIGLAS® được bảo vệ chống lại
ánh sáng mặt trời và ẩm thấp trong quá trình
vận chuyển bằng tấm bọc PE trắng. Vui lòng
để tấm bọc này tại chỗ nếu các tấm được lưu
giữ ở ngoài trời. Áp dụng tương tự với các
pallete đã mở.

Dung sai giãn nở
Các tấm nhiều lớp PLEXIGLAS® giãn nở do
nhiệt độ và độ ẩm. Dung sai chung cho phép là
khoảng 5 mm/m đối với PLEXIGLAS® Alltop
SP và 6 mm/m đối với PLEXIGLAS® Resist và
PLEXIGLAS® Heatstop. Các tấm không được
để trượt ra khỏi các khung do bị co lại và phải
có khả năng giãn nở tự do để loại trừ các thiệt
hại do cong vênh.
Các nhà cung cấp tấm nhiều lớp PLEXIGLAS®
luôn sẵn sàng cung cấp thông tin để lựa chọn
đúng hệ thống kính lắp, giúp đo lường, vv.

chỉ dùng các màu sáng

Màu sắc của hệ thống kính lắp
Ngăn tích tụ nhiệt
Hệ thống lắp kính, đặc biệt là các thanh kẹp
bên trên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nên có
màu sáng (nhựa uPVC trắng, nhôm cán hoàn
thiện). Tuy nhiên, nếu sử dụng thêm một lớp
phủ ngoài che các ốc vít, thì có thể sử dụng
màu tối vì thử nghiệm của chúng tôi cho thấy
phần này sẽ không truyền nhiệt mức tới hệ
thống kẹp bên dưới.
Không sử dụng các vòng đệm cao su đen
cỡ rộng!
Vòng đệm kín màu tối không tạo ra nguy cơ
tích tụ nhiệt nếu các vòng đệm này không rộng
quá 15 mm.
Các lớp phủ trên bề mặt tấm cũng nên dùng
màu sáng.

Lập kế hoạch
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Hướng lắp đặt
Các tấm nhiều lớp PLEXIGLAS® có một lớp
phủ chống rêu mốc (AAA) hoặc một lớp chống
đọng giọt (NO DROP) có khả năng phân tán
ẩm. Các tấm này cho thấy các đặc tính khác
nhau tuỳ theo cách lắp đặt.
Mặt AAA hướng ra ngoài
Lớp phủ này làm hạn chế các phấn hoa, rêu và
nấm mốc bám vào bằng tia UV tự nhiên. Ngoài
ra có bổ sung thêm hiệu ứng phân tán nước
(hiệu ứng chống đọng giọt NO DROP).
Mặt AAA hướng vào trong
Được lắp hướng vào trong, lớp phủ có hiệu ứng
phân tán nước (hiệu ứng NO DROP) và sự
ngưng tụ hơi nước sẽ như một lớp màng phim
thay vì đóng thành giọt.
Mặt NO DROP hướng ra ngoài
Lớp phủ trên mặt trên có hiệu ứng phân tán
nước và khiến nước mưa chảy xuống mái như
là một màng phủ mà không đóng giọt. Tính
năng này giúp hiệu quả làm sạch tốt hơn.
Mặt NO DROP hướng vào trong
Lắp hướng vào trong, lớp phủ có hiệu ứng phân
tán nước(hiệu ứng NO DROP) và khiến hơi
nước ngưng tụ chảy ra như là một màng phủ
mà không đóng giọt.
Mặt có lớp phủ và tên lớp phủ được đánh dấu
dọc theo rìa mặt bên trên của tấm đa lớp. Điều
này cũng được ghi chú trên màng che.
Trong các tấm PLEXIGLAS® Alltop, lớp phủ NO
DROP có cả ở hai mặt và bên trong các lỗ
hổng. Lớp phủ có tác dụng phân tán nước,
khiến nước mưa và hơi nước chảy ra ngoài như
một màng liên tiếp mà không đóng giọt. Vì các
lớp phủ được phủ cho cả hai mặt, nên không có
sự khác biệt khi lắp đặt mặt nào hướng vào bên
trong hoặc bên ngoài.

PLEXIGLAS® Resist SDP 16 C texture

PLEXIGLAS® Heatstop S4P 32 Cool Blue

Đối với các ứng dụng ngoài trời, các tấm nhiều
lớp PLEXIGLAS® với một bề mặt có kết cấu
(kết cấu C) nên được lắp đặt với bề mặt kết cấu
hướng xuống dưới. Bề mặt bên trên trơn giúp
mái nhà sạch lâu hơn và dễ dàng làm sạch hơn.
Các tấm nhiều lớp PLEXIGLAS® Heatstop có
một lớp dập ép kết hợp ở một mặt nên lắp đặt
mặt có lớp phủ hướng ra ngoài
(để phản chiếu nhiệt mặt trời).

Lập kế hoạch
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Cấu trúc nâng đỡ

Độ dốc mái
Mái nhà được lắp với tấm nhiều lớp
PLEXIGLAS® cần phải có độ dốc ít nhất 5° (=
90 mm/m) để nước mưa chảy đi một cách an
toàn. Quy luật chung là độ dốc mái càng lớn,
mái nhà càng có thể được nước mưa rửa sạch
dễ dàng hơn. Các tấm dùng lợp mái phải được
lắp đặt với các thanh chắn dọc của tấm theo
hướng dốc xuống , tức là theo dòng nước.
Tránh giáp nối ngang, và sử dụng các tấm có
chiều dài mái bất cứ chỗ nào có thể. Nếu
không, thiết kế cấu trúc nâng đỡ sao cho hai
phần mái chồng lên nhau ở một khoảng cách.

Nguyên liệu/Ngăn tích tụ nhiệt
Cấu trúc hỗ trợ không được cong vênh và bao
gồm dầm gỗ ván ép hoặc kim loại. Các bề mặt
tối hấp thụ nhiệt ở mức cao hơn và nhanh hơn
so với các bề mặt màu sáng. Vì vậy cần lưu ý
phủ tất cả các bề mặt của cấu trúc nâng đỡ
quay vào tấm với lớp phủ trắng hoặc phản chiếu
ánh sáng (ví dụ: sơn cản sáng). Lớp phủ bảo vệ
cản nhiệt phải được làm khô hoàn toàn trước
khi lắp đặt các tấm. Nếu sử dụng cấu kiện kim
loại màu tối, các bề mặt đối diện với các tấm
nên có màu sáng (có thể thực hiện bằng cách
đánh bóng, sơn v.v..).
Các cấu trúc nâng đỡ được xử lý với sơn dầu
hoặc sơn nên để ngoài trời khoảng một vài tuần
trước khi lắp đặt các tấm nhiều lớp.

Cấu trúc nâng đỡ
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Che chắn nội thất/ Ngăn tích tụ
nhiệt

tối thiểu 120 mm

Các thiết bị che chắn nội thất (mành mành và
rèm nâng, rèm vv) nên chọn màu trắng hoặc
phản nhiệt và tương thích với PLEXIGLAS®.
Các thiết bị này cần được cố định ở khoảng
cách tối thiểu 120 mm từ các tấm được.
Tránh để các khoảng rộng đóng kín như hộp
phía sau/dưới các tấm. Những khoảng này
được tạo ra từ việc sử dụng hai mái che
tường hoặc bịt kín phía trên đòn tay khu vực
mái hắt và có thể dẫn đến tích tụ nhiệt gây ra
vết nứt, thậm chí nếu lót bằng chất liệu phản
quang hay chất liệu màu trắng.

Khoảng cách nâng đỡ
(Khoảng cách Trung tâm đến
Trung tâm)

Khoảng cách trung tâm
đến Trung tâm

Khoảng cách trung tâm đến trung tâm (từ trung
tâm của một thanh nâng đến điểm trung tâm
của thanh nâng tiếp theo) cho phép giãn nở
hoàn toàn chiều dài của các tấm
PLEXIGLAS®. Điều này phụ thuộc vào hệ
thống kính lắp đã lựa chọn và có thể được xác
định chắc chắn từ các nhà cung cấp
PLEXIGLAS®. Ví dụ, khoảng cách điển hình từ
trung tâm đến trung tâm có chiều rộng tấm +
20 đến 30 mm.

Mái vòm bán trụ
PLEXIGLAS® Resist SDP và PLEXIGLAS®
Heatstop SDP có thể uốn cong nguội, ví dụ cho
mái vòm bán trụ.
Bán kính tối thiểu là 150 x độ dày tấm. Khi tính
toán khoảng cách vòng đai, phải ghi nhớ phần
giãn nở và độ sâu đường rãnh hoặc kẹp tối
thiểu 15 mm.
Tấm nhiều lớp PLEXIGLAS® Alltop chỉ có thể
được lắp thẳng.
1 = bán kính 2 = độ dốc 3 = bề rộng 4 = đường rãnh
5 = khoảng cách đường rãnh
6 = chiều dài vòng cung
7 = thanh kẹp

Cấu trúc nâng đỡ

Hướng dẫn lắp đặt tấm nhiều lớp PLEXIGLAS® • Gia công

Gia công
Có thể dễ dàng lựa chọn và không kén các công cụ sử dụng với
PLEXIGLAS® là một lợi thế chính so với rất nhiều các vật liệu trong suốt
khác. Việc sử dụng các công cụ chính xác là điều cần thiết để có kết quả
hoàn hảo.

Cắt theo kích thước
Cưa (tay) tròn tốc độ cao với lưỡi cưa nghiêng
hợp kim nhiều răng không căng là loại cưa phù
hợp nhất để cắt các tấm nhiều lớp
PLEXIGLAS® ra nhiều kích thước. Chúng tôi
khuyên không nên sử dụng các đĩa cắt để tránh
thiệt hại có thể cho các tấm.

Đánh dấu
Đánh dấu nên thực hiện trên các màng che,
màng này cần được giữ lại trong khi làm việc
trên tấm, và cho đến khi tấm đã được lắp đặt.
Các tấm nhiều lớp nên được bảo đảm chống
rung. Tốt nhất là cần một cái chặn, chẳng hạn
như một thanh gỗ, để ngăn máy cưa không
nghiêng gây tai nạn hoặc làm hư các cạnh cắt
của tấm.

Giảm chiều rộng của tấm
Nếu chiều rộng của tấm nhiều lớp PLEXIGLAS®
cần phải cắt bớt, rìa cắt chỉ cách nhiều nhất là 3
mm từ các cạnh cắt cuối cùng để đảm bảo kẹp
được
vào
thanh
lắp
kính.

Tối đa
3mm

Gia công
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Giảm chiều rộng của tấm, gia cố
cạnh mở
Nếu tấm cắt theo kích thước PLEXIGLAS®
SDP 16 dư ra quá 15 mm bên ngoài các thanh
chắn dọc cuối cùng, thanh PVC (tương thích với
PLEXIGLAS®) như INFILL SECTION 16 nên
được đưa vào để gia cố các cạnh. Điều này
đảm bảo các cạnh của tấm nhiều lớp có thể
được lắp đặt chính xác vào thanh lắp.

Khoan lỗ
Nếu cần khoan lỗ, ví dụ như để cắt góc, sử dụng
mũi khoan xoắn với mũi đặc biệt cho acrylic (cạo
chứ không cắt), mũi khoan bậc hoặc hình nón.

Vết cắt miệng khuyết góc
Nếu một góc cần cắt ra (ví dụ: để chứa ống,
lỗ thông hơi vv), cần khoan một lỗ trên tấm tại
điểm vết cắt phân cắt. Để cắt góc, khoan lỗ
đầu tiên ở góc và sau đó cắt từ mép tấm, sử
dụng máy cưa lọng răng khít không rung.

Gia công
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Gia công cần được thực hiện trong điều kiện sạch. Không một ai muốn thấy
vỏ bào khi nhìn lên mái nhà đã hoàn thành. Khi tấm đã được lắp đặt, phải
mất rất nhiều nỗ lực để loại bỏ hết các vỏ bào đó.

Làm sạch cạnh cắt
Bất kỳ vỏ bào bám vào các cạnh cắt có thể là loại
bỏ bằng cách sử dụng bàn chải kim loại.

Loại bỏ vỏ bào
Các vỏ bào rơi vào các lỗ của các tấm nhiều lớp
có thể loại bỏ với máy khí nén/máy hút bụi.

Gia công
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Lắp đặt
Dưới đây là các hệ thống lắp đặt thường thấy.
Cho dù lựa chọn hệ thống nào, chú ý chỉ sử dụng thanh kẹp, đệm khít, vật
liệu lắp đặt và các chất phụ khác tương thích với PLEXIGLAS®. Cần tránh
PVC dẻo hóa, dung môi sơn, chất khử dầu và các chất ăn mòn khác.

Chiều dài của thanh lắp
Thanh lắp phải có chiều dài ít nhất bằng với thanh
đòn tay.

Chiều dài của thanh lắp
Chiều dài giá đỡ (a) của góc đầu cuối bằng
nhôm thường được thêm vào chiều dài của
thanh lắp hoặc đòn tay. Góc này giúp các tấm
không bị trượt.

Gắn kết góc đầu cuối
Góc đầu cuối bằng nhôm được gắn chặt bằng
đinh tán hoặc ốc trước khi lắp đặt thanh lắp.

Lắp đặt
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Lắp đặt các thanh lắp
Các thanh ron nên được gắn chặt vào các đòn
tay bằng gỗ hoặc kim loại bằng vít cách nhau
khoảng 50 cm. Cần chọn phần cạnh phù hợp cho
cạnh mái.

Che các phần mở của tấm nhiều
lớp
Nếu các điểm mở của tấm nhiều lớp trong quá
trình giao hàng không được bảo vệ bằng các
phần đóng điểm đầu cuối mở để ngăn bụi bẩn,
nước và côn trùng vv xâm nhập vào các hốc, thì
các điểm mở này phải được bịt kín trước khi lắp
đặt. Áp dụng một quy tắc đơn giản nhưng rất
quan trọng để đóng các điểm cuối mở của các
tấm: phải bịt chặt nhất có thể ở phía trên (bằng
ron nhôm và băng keo nhôm) và bịt chặt theo
yêu cầu ở phần dưới (chỉ dùng thanh ron nhôm).

trên cùng

dưới cùng
Đi bộ trên mái nhà
Thường không thể tránh khỏi phải đi trên mái
nhà khi lắp đặt các tấm và các thanh chặn.
Mái với tấm nhiều lớp PLEXIGLAS® nên chỉ
được đi qua thanh chắn rộng tối thiểu 50 cm.
Những thanh này bảo vệ tấm và tuân thủ các
tiêu chuẩn an toàn lao động. Đặt một tấm phủ
không trượt hoặc vật tương tự giữa tấm
PLEXIGLAS® và thanh bảo vệ tấm khỏi bị trầy
xước.

Lắp đặt
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Lắp đặt các thanh chặn
Các phần cạnh đặc biệt hoặc các phần cạnh
PVC phù hợp được sử dụng để chắn ở 2 bên
mái.

Lắp đặt các thanh chặn
Tùy thuộc loại hệ thống lắp đặt, đáy và các phần
phía trên được nối sử dụng các phần đệm PVC
hoặc được cắt bớt trực tiếp hoặc gắn chặt vít.
Các phần bao phủ, một số có màu, sử dụng để
che đầu vít.

Lắp đặt các thanh chặn
Các phần phía trên được vít chặt bằng các vít
thích hợp và vòng đệm. Một phần vỏ nhôm có
thể cắt bớt nếu muốn.

Lắp đặt các thanh chặn
Trên thị trường có các hệ thống nối vít trên tường cho
mái lợp chạm vào các tường của ngôi nhà. Các dải
vòng đệm của các hệ thống này được rạch tại các
điểm giao các thanh lắp khung.

Lắp đặt
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Lắp đặt các thanh chặn
Các hệ thống nối tường có thể được gắn vào
tường bằng cao su dẻo vĩnh cửu. Nếu mối ghép
nối và góc thanh chặn kính cần phải được gắn
tường, ví dụ sử dụng keo silicon phù hợp, sau đó
phải tương thích với PLEXIGLAS®. Không để hơi
nước vào các lỗ của tấm.

Loại bỏ màng che
Loại bỏ màng chắn khi đã lắp đặt xong tất cả các
tấm nhiều lớp PLEXIGLAS®.

Kích hoạt lớp phủ AAA và lớp
NO DROP
Các lớp phủ PLEXIGLAS® AAA hoặc NO DROP
cần phải được kích hoạt. Nước mưa có thể làm
việc này, nhưng tốt hơn là xả nước xuống các
tấm sau khi lắp đặt (ví dụ sử dụng thiết bị làm
sạch áp suất cao với một vòi phun rộng).

Lắp đặt
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Làm sạch/Tập tính vật liệu khi sử dụng
Luôn đảm bảo sử dụng các chất làm sạch tương thích với PLEXIGLAS® (tức
là không sử dụng các chất làm sạch công nghiệp mạnh, thuốc trừ sâu, dung
môi hoặc các chất ăn mòn khác).

Làm sạch
Không cần làm sạch bên ngoài các tấm, nếu tấm
có độ dốc mái vừa đủ và lắp kính thẳng đứng.
Nước mưa sẽ rửa sạch bất kỳ vết bẩn.
Nếu cần thiết phải làm sạch , sử dụng một ống
mềm tưới vườn hoặc nước ấm với một ít dung
dịch nước rửa bát. Không sử dụng chất làm
sạch gây mài mòn. Chỉ sử dụng các chất làm
sạch và các chất phụ khác, tương thích với
PLEXIGLAS®.

Làm sạch/Tập tính vật liệu trong sử dụng
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Tiếng rạn nứt
Các tiếng rạn nứt có thể nghe thấy do giãn nở
vật lý vì nhiệt đổ của các tấm PLEXIGLAS®. Đây
không phải là dấu hiệu cho thấy các tấm bị hư
hỏng, mà chỉ là tấm đang giãn nở một cách bình
thường. Việc giãn nở này không ảnh hưởng đến
chức năng của các tấm, thanh chắn hoặc phần
vít vặn. Trong nhiều trường hợp, cấu trúc nâng
chịu tải làm bằng gỗ hoặc kim loại tạo ra tiếng
rạn nứt, và tấm PLEXIGLAS® khuếch đại nó như
mặt trống. Những tiếng ồn được giảm đáng kể
bằng cách lắp các tấm vòng đệm cao su trên tất
cả các mặt.

Ngưng tụ nước
Ngưng tụ là một hiện tượng tự nhiên và thường
xảy ra ở mái hắt. PLEXIGLAS® là sản phẩm
thấm được khí và hơi. Vì những lý do này, thực
tế không thể bịt kín mít các lỗ tấm trong thời gian
dài. Do đó không khí ẩm ướt đi vào các tấm có
thể gây ra ngưng tụ và tạo sương đọng các lỗ
dưới điều kiện thời tiết nhất định. Điều này
không làm giảm các thuộc tính nguyên liệu hoặc
chức năng của các tấm. Nếu tạo lỗ thông tại các
đầu thấp của tấm, nước đọng có thể chảy ra
ngoài hoặc bay hơi.

Làm sạch/Tập tính vật liệu trong sử dụng
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Hướng dẫn lắp đặt tấm uốn sóng
PLEXIGLAS®
Lập kế hoạch
Lập kế hoạch cẩn thận và lựa chọn công cụ thích hợp, kết hợp với lưu giữ
và gia công PLEXIGLAS® chính xác, đảm bảo quý khách sẽ hài lòng với
cấu trúc tổng thể trong một thời gian dài sử dụng.

Công cụ/ phụ kiện
Các công cụ/ phụ kiện sau đây cần có để lắp đặt
tấm lượn sóng PLEXIGLAS®, tùy thuộc vào
từng loại công trình.
• Chổi quét sơn
• Sơn cản sáng trắng
• Thước cuộn
• Máy khoan điện
• Mũi khoan hình nón/mũi khoan nhựa
• Vít để gắn các tấm uốn sóng
• Máy cắt tay tròn với lưỡi cưa nhiều răng
và/hoặc
• Máy cưa xoi với lưỡi cưa đối với 'nhựa
không dẻo hóa'
• Thanh lê bước hoặc phụ kiện khác để tránh
trầy xước

Lưu trữ
Nếu các tấm uốn sóng PLEXIGLAS® không
được lắp đặt ngay, thì phải được lưu giữ theo
quy chuẩn.
Nếu có thể, vui lòng lưu giữ các tấm trong nhà.
Các tấm uốn sóng PLEXIGLAS® cần được bảo
vệ chống lại ánh sáng mặt trời và ẩm thấp trong
quá trình vận chuyển bằng tấm lót PE trắng. Vui
lòng để lại này lớp phủ này bên ngoài nếu các
tấm được lưu giữ ở ngoài trời.
Áp dụng tương tự với các pallete đã mở.

Lập kế hoạch
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Khoảng cách hỗ trợ
Các tấm uốn sóng PLEXIGLAS® được lắp đặt
trên cấu trúc nâng tĩnh (đòn tay hoặc xà ngang)
nằm ở vị trí góc theo hướng dốc hoặc hướng
dòng chảy. Mức tải chịu tuyết và áp lực gió trung
bình đưa ra đủ để lắp đặt xà ngang hoặc đòn tay
với khoảng cách 850 mm. Khoảng cách này cần
giảm đi nếu áp dụng tải trọng lớn hơn.
Quý khách có thể tìm hiểu thông tin về chủ đề
này trong phần mô tả sản phẩm các tấm uốn
sóng
PLEXIGLAS®
tại
trang
web
www.plexiglas.net.
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Lắp đặt
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Tấm uốn sóng được lắp đặt tiêu biểu để chồng
lên nhau. Điều này có nghĩa là bề mặt các tấm
lớn hơn bề mặt mái thực tế. Chiều rộng hữu
dụng (b) nhỏ hơn chiều rộng tấm (B). Điều này
là do xếp chồng hoàn toàn hoặc một nửa đỉnh
bên của nếp gấp sóng.

s

I
B = chiều rộng khi giao hàng
b = chiều rộng hữu dụng
s = xếp chồng ở bên
L = chiều dài khi giao hàng
I = chiều dài hữu dụng
h = xếp chồng ngang

L

Quý khách nên lắp đặt các tấm có chiều dài
không dài hơn 4.000 mm. Đối với mái nhà rất
dài, các tấm uốn cong nên được lắp đặt chồng
ngang lên nhau (h).

Dung sai giãn nở
Các tấm uốn sóng PLEXIGLAS® giãn nở do nhiệt
độ và độ ẩm. Dung sai chiều dài và chiều rộng
khoảng 6 mm/m nên cần phải chừa khoảng cách
giãn nở. Ví dụ, khoảng cách cần thiết từ tường do
dung sai giãn nở có thể được liên kết sử dụng hệ
thống nối tường phù hợp.

Hướng lắp đặt
Đối với các ứng dụng ngoài trời các tấm uốn
sóng PLEXIGLAS® với bề mặt kết cấu (dạng tổ
ong, kết cấu C) nên lắp bề mặt có kết cấu
hướng xuống dưới. Bề mặt trơn giúp các tấm
sạch hơn và dễ làm sạch hơn.

Lập kế hoạch
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Cấu trúc nâng đỡ
Cấu trúc nâng đỡ bằng gỗ hoặc kim loại chịu mức tải trọng động chính về
áp lực gió và tải tuyết. Do đó mái ổn định và an toàn.
Điều quan trọng là chọn loại bệ phù hợp, tùy thuộc vào dự án xây dựng.

Độ dốc mái
Các tấm uốn cong PLEXIGLAS® được lắp đặt
với độ dốc mái tối thiểu 5° (= 90 mm/m) để đảm
bảo nước mưa chảy được ra ngoài. Dốc càng
đứng, thì bụi bẩn càng dễ rửa trôi bằng nước
mưa.

Nguyên liệu/Ngăn tích tụ nhiệt
Cấu trúc nâng đỡ phải không cong vênh và bao
gồm dầm gỗ nhiều lớp hoặc kim loại. Các bề mặt
tối hấp thụ nhiệt ở mức cao hơn và nhanh hơn so
với các bề mặt màu sáng.
Do đó, cần lưu ý phủ tất cả các bề mặt của toàn
cấu trúc đối diện với các tấm một lớp ngoài
phản xạ ánh sáng hoặc màu trắng (ví dụ: sơn
nước cản sáng). Lớp phủ cấu trúc nâng đỡ phải
khô hoàn toàn trước khi lắp đặt các tấm.
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Gia công
Một trong những lợi thế chính của PLEXIGLAS® so với rất nhiều các
nguyên liệu trong suốt khác là sự dễ dàng khi gia công và không có giới hạn
trong các lựa chọn. Việc sử dụng các công cụ chính xác là điều cần thiết để
tạo công trình hoàn hảo.

Cắt theo kích thước
Cưa (tay) tròn tốc độ cao với lưỡi cưa nghiêng
hợp kim nhiều răng không căng là loại cưa phù
hợp nhất với khả năng cắt các tấm uốn sóng
PLEXIGLAS® ra nhiều kích thước.
Chúng tôi khuyên không nên sử dụng các đĩa cắt
để tránh có thể làm hỏng các tấm (Nứt gãy do áp
lực).

Đánh dấu
Phương pháp tốt nhất để đánh dấu các tấm
uốn sóng PLEXIGLAS® là bằng cách sử dụng
bút mực tan trong nước. Tấm uốn sóng nên
đảm bảo chống rung. Tốt nhất là làm việc có
một cái chặn, chẳng hạn như một thanh gỗ, để
ngăn máy cưa nghiêng gây tai nạn hoặc làm
hỏng các cạnh cắt của tấm uốn sóng.

Khoan lỗ
Sử dụng mũi khoan hình nón với lỗ khoan đường
kính 10, 12 và 13 mm. Các tấm uốn sóng được
chồng ngang lên nhau được khoan cùng lúc. Các
lỗ ở tấm thấp hơn có thể cần phải khoan mở thêm
một vài milimét (sau khi nhấc khoan ra khỏi các
tấm trên cùng) để hai tấm có thể giãn nở như
nhau. Đảm bảo các cạnh của lỗ khoan phải trơn
và sạch sẽ.
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Lắp đặt
Dưới đây miêu tả các hệ thống lắp đặt điển hình. Cho dù lựa chọn hệ thống
nào, chú ý chỉ sử dụng thiết bị xiết chặt, đệm khít, vật liệu lắp đặt và các phụ
liệu khác tương thích với PLEXIGLAS®. Không sử dụng PVC dẻo hóa, dung
môi sơn, chất khử dầu và các chất ăn mòn khác.

Đi bộ trên mái nhà
Khi cần đi trên mái lợp tấm uốn sóng
PLEXIGLAS® chỉ đi qua thanh lê bước rộng tối
thiểu rộng 50 cm.
Những thanh này bảo vệ tấm và tuân thủ các tiêu
chuẩn an toàn lao động.
Đặt một tấm phủ không trượt hoặc vật tương tự
giữa tấm PLEXIGLAS® và thanh bảo vệ tấm khỏi bị
trầy xước.

Lắp đặt mái dài hơn với các góc
cắt
2

4
Nếu hai hoặc nhiều tấm được lắp đặt chồng lên
nhau theo chiều dọc, ví dụ: đối với mái quá dài,
các góc tấm nên cắt tại các điểm chồng lên nhau
thành nhiều lớp để các tấm có thể nằm cạnh các
tấm khác.

1

3

Lắp đặt mái dài hơn với cách xếp
tấm so le
Các tấm uốn sóng PLEXIGLAS® có thể lắp với
sắp xếp so le để tránh phải cắt góc hoặc chồng
lên nhau gập bốn. Để thực hiện, ví dụ bắt đầu ở
hàng dưới dùng một tấm cắt một nửa theo chiều
rộng và một tấm nguyên ở hàng trên.

Lắp đặt
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Xiết chặt các điểm
Các tấm uốn sóng PLEXIGLAS® phải được
xiết chặt theo điểm vào cấu trúc nâng đỡ. Trên
mái, luôn xiết chặt tại đỉnh nếp gấp sóng.
Khi thực hiện, cần tính đến dung sai cho phép
đối với trạng thái giãn nở các tấm để tạo lỗ
khoan có kích thước phù hợp.
Hình bên đưa ra ví dụ về các điểm gắn vít đối
với PLEXIGLAS® WP 76/18.
Kích thước (mm)

1045

Các thành phần kẹp giữ, kẹp giữ
bằng vít
Các tấm được gắn chặt vào cấu trúc nâng bằng
cách sử dụng đinh vít mặt chính, bulông hình
móc câu vv, lý tưởng nhất trong sự kết hợp với
các chỏm đầu.
Phương pháp phổ biến nhất để gắn chặt tấm
uốn sóng là sử dụng vít thương mại có sẵn đặc
biệt (đường kính 6,5 mm) đối với chất liệu gỗ
hoặc kim loại (trong một số trường hợp tự thao
tác), hoàn chỉnh với vòng đệm có kích thước
phù hợp. Do độ dày và độ cứng vật liệu cao cấp
của các tấm uốn sóng PLEXIGLAS®, nên không
cần phải đặt miếng chêm bên dưới đỉnh nếp gấp
sóng (chẳng hạn như yêu cầu đối với các tấm
nhựa uốn sóng mỏng hoặc mềm).
Chỉ sử dụng vòng đệm tương thích với
PLEXIGLAS® để lắp đặt (không sử dụng PVC
dẻo hóa!). Các vòng đệm này cũng áp dụng để
gắn kết các thành phần vv. Để biết thêm chi tiết,
xin truy cập www.plexiglas.net.

Lắp đặt
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Các thành phần kẹp giữ, chỏm đầu
Chỏm đầu nhôm, ví dụ: 76/18 với lớp phủ dẻo,
cũng phải được đặt dưới đầu vít. Chỏm đầu
này, có hình dạng phù hợp với mặt nghiêng
tấm lượn sóng, vít kín các lỗ khoan bên dưới
và phân áp lực trục vít đồng đều.
Các nhà cung cấp tấm lợp PLEXIGLASS®
sẽ luôn sẵn sàng thông báo cho quý khách
về các ốc vít và các chỏm đầu.

Các thành phần kẹp giữ, bulông
hình móc câu
Các vật liệu khác phù hợp gắn các tấm uốn
sóng, đặc biệt là cho đòn tay dạng ống, là bu
lông hình móc câu với ren 6 mm và vít ở phía
trên, vì loại này cho phép tấm xê dịch một
cách lý tưởng. Vít chỉ nên được xiết chặt cho
đến khi chạm đến vật cản ban đầu. Bu lông
hình móc câu cũng có thể được sử dụng kết
hợp với các chỏm đầu bằng nhôm.

Nắp bịt kín
Nắp bịt kín PE rất phù hợp sử dụng cho bu lông
hình móc câu.
Nắp bịt kín phải tương thích với PLEXIGLAS®,
bịt kín các lỗ khoan để chống nước từ bên
ngoài, phân chia áp lực bu lông và tạo khoảng
cách giữa các bu lông và các cạnh của lỗ khoan.
Các vòng đệm có sẵn trên thị trường để lắp đặt
tấm uốn sóng được làm từ các loại nhựa khác,
bê tông cốt sợi phân tán, kim loại, vv chỉ có thể
sử dụng cho tấm lợp PLEXIGLAS® nếu đáp
ứng các yêu cầu ở trên (ví dụ không có vòng
đệm làm bằng nhựa PVC dẻo hóa).

Lắp đặt
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Làm sạch/Tập tính vật liệu trong sử dụng
Luôn đảm bảo sử dụng các chất làm sạch tương thích với PLEXIGLAS® (tức
là không sử dụng các chất làm sạch công nghiệp mạnh, thuốc trừ sâu, dung
môi hoặc các chất ăn mòn khác).

Làm sạch
Không cần làm sạch bên ngoài các tấm, chỉ cần
tạo độ dốc mái vừa đủ và lắp kính thẳng đứng.
Nước mưa sẽ rửa sạch bất kỳ vết bẩn. Nếu cần
thiết phải làm sạch , sử dụng một ống mềm tưới
vườn hoặc nước máy với một ít dung dịch nước
rửa bát. Không sử dụng chất làm sạch gây mài
mòn.
Chỉ sử dụng các chất làm sạch và các chất phụ
khác, tương thích với PLEXIGLAS®.

Tiếng rạn nứt
Các tiếng rạn nứt có thể nghe thấy do giãn nở vật
lý vì nhiệt đổ của các tấm PLEXIGLAS®. Đây
không phải là dấu hiệu cho thấy các tấm bị hư
hỏng, mà chỉ là tấm đang giãn nở một cách bình
thường. Việc giãn nở này không ảnh hưởng đến
chức năng của các tấm, thanh chắn hoặc phần
vít vặn. Trong nhiều trường hợp, cấu trúc nâng
chịu tải làm bằng gỗ hoặc kim loại tạo ra tiếng rạn
nứt, và tấm PLEXIGLAS® khuếch đại nó như mặt
trống. Những tiếng ồn được giảm đáng kể bằng
cách lắp các tấm vòng đệm cao su trên tất cả các
mặt.
Những tiếng ồn được giảm đáng kể bằng cách
đảm bảo không xiết quá chặt các vít trên tấm
mái, và có thể đặt thêm một lớp ở giữa, ví dụ như
tấm Teflon màu trắng giữa các đòn tay và các
tấm.
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Hướng dẫn lắp đặt tấm PLEXIGLAS®
Lập kế hoạch
Lập kế hoạch cẩn thận và lựa chọn công cụ thích hợp, kết hợp với lưu giữ
và sản xuất PLEXIGLAS® chính xác, đảm bảo quý khách sẽ hài lòng với
cấu trúc tổng thể trong một thời gian dài sử dụng.

Công cụ/phụ kiện
Các công cụ/phụ kiện sau đây cần có để lắp đặt
tấm đặc PLEXIGLAS®, tùy thuộc vào từng loại
công trình.
• Bút đánh dấu với mực không thấm nước
• Phương tiện để giũa gia công mịn
• Mũi cạo
• Chai xịt
• Mũi khoan bậc
• Mũi khoan hình nón
• Mũi loe côn
• Máy khoan kim loại với đường mài chính
xác đối với acrylic (góc điểm 60 ° đến 90 °)
• Máy cắt đường viền với vòng dừng
• Lưỡi cưa xoi/cưa lọng với răng thẳng và
bước răng 2.5 mm
• Lưỡi cưa đĩa với răng thẳng (lý tưởng
nhất răng hình thang phẳng) và bước
răng khoảng 13 mm

Lưu trữ
Nếu các tấm đặc PLEXIGLAS® không được lắp
đặt ngay, thì phải được lưu giữ theo quy chuẩn
cho đến khi sử dụng.
Nếu có thể, vui lòng lưu giữ các tấm trong nhà.
Các tấm đặc PLEXIGLAS® được bảo vệ chống
lại ánh sáng mặt trời và ẩm thấp trong quá trình
vận chuyển bằng tấm lót PE trắng. Vui lòng để
lại tấm lót này tại chỗ nếu các tấm được lưu giữ
ở ngoài trời.
Áp dụng tương tự với các bảng màu đã mở.

Lập kế hoạch
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Cấu trúc nâng đỡ
Độ dốc mái
Mái nhà bằng kính với tấm đặc PLEXIGLAS® cần
phải có độ dốc ít nhất 5° (= 90 mm/m) để nước
mưa chảy đi một cách an toàn.
Quy luật chung là độ dốc mái càng lớn, mái nhà
càng có thể lau dọn dễ hơn sau mỗi cơn mưa.

Khoảng cách trung tâm đến
trung tâm

Khoảng cách trung tâm
đến trung tâm

Khoảng cách trung tâm đến trung tâm (từ trung
tâm của một vật hỗ trợ đến điểm trung tâm của
vật hỗ trợ tiếp theo) để có đủ chỗ cho các tấm
đặc PLEXIGLAS® giãn nở. Điều này phụ thuộc
vào hệ thống kính lắp đã lựa chọn và có thể
được xác định chắc chắn từ các nhà cung cấp
PLEXIGLAS®. Khoảng cách từ trung tâm đến
trung tâm được tính bằng chiều rộng của tấm
(mm) + 6 mm giãn nở + d là hệ thống cố định.
Nếu tải trọng tuyết và gió trung bình vào
khoảng 680 n/m2, chúng tôi khuyến cáo quý
khách nên sử dụng một tấm dày ít nhất là 12
mm, chiều rộng tấm khoảng 1.000 mm. Để hạn
chế tối ưu lượng phế liệu, vui lòng ghi nhớ kích
thước tấm tiêu chuẩn 3.050 x 2.030 mm.

Nâng đỡ theo chiều ngang
Tấm PLEXIGLAS® có độ dày từ 8 đến 10 mm
được lắp đặt trên hệ nâng chịu tải ở cả bốn
phía.
Nếu tải trọng tuyết và gió trung bình vào
khoảng 680 n/m2, thì khoảng cách nâng đỡ
theo chiều ngang khoảng 1.300 mm là đủ.
Khoảng cách phải cắt giảm tương ứng với tải
trọng lớn hơn.
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Nguyên liệu/Ngăn tích tụ nhiệt
Cấu trúc hỗ trợ không được cong vênh, và bao
gồm dầm gỗ nhiều lớp hoặc kim loại. Các bề mặt
tối hấp thụ nhiệt ở mức cao hơn và nhanh hơn
so với các bề mặt màu sáng.
Do đó cần lưu ý để phủ ngoài tất cả các bề mặt
kết cấu đối diện với các tấm với lớp phủ phản
xạ hoặc màu trắng (ví dụ: sơn nhũ chống ánh
sáng).
Lớp phủ cấu trúc nâng đỡ phải được làm khô
hoàn toàn trước khi lắp đặt các tấm.

Độ sâu rãnh
Do độ giãn nở tuyến tính của tấm PLEXIGLAS®,
độ sâu rãnh nên nằm trong khoảng 15 - 20 mm.

Giãn nở
Dung sai "a" phải được tính vào cho trường hợp
tấm giãn nở. Giá trị "a" phụ thuộc vào kích thước
tấm và tương ứng với một nửa giá trị dung sai giãn
nở chung.

a

Dung sai giãn nở là 6 mm trên mỗi mét.
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Gia công
Một trong những lợi thế chính của PLEXIGLAS® so với rất nhiều các nguyên
liệu trong suốt khác là sự dễ dàng và không giới hạn trong lựa chọn công cụ và
cách gia công. Việc sử dụng các công cụ chính xác là điều cần thiết để tạo
công trình hoàn hảo.

Cắt theo kích thước
Cưa (tay) tròn tốc độ cao với lưỡi cưa nghiêng
hợp kim nhiều răng không căng là loại cưa phù
hợp nhất với khả năng cắt các tấm đặc
PLEXIGLAS® ra nhiều kích thước. Tấm đặc
nên đảm bảo chống rung. Tốt nhất là làm việc
có một cái chặn, chẳng hạn như một thanh gỗ,
để ngăn máy nghiêng gây tai nạn hoặc gây tổn
hại các cạnh cắt của tấm.

Vết cắt miệng khuyết góc
Nếu một góc cần cắt ra (ví dụ: để chứa ống, lỗ
thông hơi vv), cần khoan một lỗ trên tấm tại
điểm vết cắt phân cắt. Để cắt góc, khoan lỗ
đầu tiên ở góc và sau đó cắt đến từ mép tấm,
sử dụng máy cưa lọng răng thô không rung.
Đánh dấu nên thực hiện trên các màng che,
màng này cần để lại trên tấm khi thực hiện
công việc, và cho đến khi tấm đã được lắp đặt.

Khoan lỗ
Nếu cần khoan lỗ, ví dụ như để cắt các góc, sử
dụng mũi khoan xoắn với bit đặc biệt cho acrylic
("cạo vét không cắt"), mũi khoan bậc hoặc hình
nón.
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Lắp đặt
Những hình ảnh sau cho thấy hệ thống lắp đặt điển hình.
Cho dù lựa chọn hệ thống nào, chú ý chỉ sử dụng thanh kẹp, đệm khít, vật liệu
lắp đặt và các chất phụ khác tương thích với PLEXIGLAS®. Không dùng PVC
dẻo hóa, dung dịch sơn, chất khử dầu và môi trường ăn mòn khác.

Luôn ưu tiên áp dụng kết nối theo đường thẳng,
cách này giúp phân tổ tải trọng tải tốt hơn và có
thể sử dụng cho tấm mỏng hơn.
PLEXIGLAS® là loại vật liệu nhạy cảm với một
số chất bịt kín. Vì vậy các chất bịt kín cần kiểm
tra khả năng tương thích với PLEXIGLAS®.
• Các chất sau đây là thường phù
hợp:
• APTK (EPDM)
• Polychloroprene
• PE, PTFE, TPE và cao su silicon

Dung sai giãn nở
Các tấm đặc PLEXIGLAS® giãn nở do nhiệt độ
và độ ẩm. Dung sai chung cho phép là khoảng 6
mm/m chiều dài và chiều rộng tấm. Khoảng cách
yêu cầu giữa tấm và tường theo dung sai này có
thể được nối bằng hệ thống nối tường phù hợp.

Lắp đặt
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Chiều dài của thanh lắp đặt
Thanh lắp phải có chiều dài ít nhất bằng với đòn
tay.
Chiều dài giá đỡ của góc đầu cuối bằng nhôm
thường được thêm vào chiều dài của thanh lắp
kính hoặc đòn tay. Góc này giúp các tấm không bị
trượt.

Gắn kết góc đầu cuối
Góc đầu cuối bằng nhôm được gắn chặt
bằng đinh tán hoặc ốc trước khi lắp đặt
thanh lắp.

Lắp đặt các thanh chặn
Các phần phía trên của các thanh nên được gắn
chặt vào các đòn tay gỗ hoặc kim loại bằng các
vít cách nhau khoảng 330 mm.

khoảng 330
mm

Lắp đặt
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Lắp đặt các thanh
Các phần cạnh giá đỡ đặc biệt hoặc các phần
cạnh PVC hoặc các phần nhôm phù hợp được sử
dụng để cố định mái nhà ở các cạnh bên.
Các phần phía trên được vít chặt bằng các vít
thích hợp với vòng đệm.

Áp lực tiếp xúc
Áp lực này phải được tính toán theo hướng
đạt được độ kín nước chặt chẽ trong khi các
tấm vẫn có thể trượt trong phản ứng với hiện
tượng giãn nở theo tuyến tính do nhiệt. Nếu
áp lực tiếp xúc quá cao, điều này có thể gây
bất lợi cho hệ thống. Do áp lực ảnh hưởng
đến các liên kết yếu nhất trong hệ thống cố
định, vòng làm kín đàn hồi trở nên bị nén quá
mức.
Hệ thống kẹp tối ưu hóa

Hệ thống kẹp quá mức

Đi bộ trên mái nhà
Thường sẽ không thể tránh khỏi phải đi trên mái
nhà khi lắp đặt các tấm và các thanh nâng đỡ.
Lợp mái với tấm đặc PLEXIGLAS® nên chỉ được
đi qua thanh lê bước rộng tối thiểu rộng 50 cm.
Những thanh này bảo vệ tấm và tuân thủ các tiêu
chuẩn an toàn lao động. Đặt một tấm phủ không
trượt hoặc vật tương tự giữa tấm PLEXIGLAS®
và thanh nâng để bảo vệ tấm khỏi bị trầy xước.

Lắp đặt
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Lắp đặt các thanh
Với hệ thống mái phải chạm vào các tường nhà,
có các hệ thống nối tường với ốc vít phù hợp. Các
dải đệm của các hệ thống này được rạch tại các
điểm giao các thanh lắp kính.

Lắp đặt các thanh
Các hệ thống nối tường có thể được gắn vào
tường bằng keo cao su vĩnh cửu. Nếu mối ghép
nối và góc thanh cần phải được gắn tường, ví
dụ sử dụng cao su silicon phù hợp, tương thích
với PLEXIGLAS®.
.

Loại bỏ màng che
Chỉ màng che ngoài khi đã lắp đặt xong tất cả các
tấm đặc PLEXIGLAS®.

Lắp đặt
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Mái vòm bán trụ
Trên cấu trúc nâng đỡ, các tấm cắt theo kích
thước được uốn lạnh theo các thanh kim loại
tương ứng và gắn chặt với thanh nâng (ví dụ: vít
xuống giữa các tấm) trên chiều dài vòng cung.
Một hệ thống tương tự được sử dụng để gắn
các đầu thấp hơn vào các phần máng theo
chiều dọc. Sử dụng các vòng đệm tương thích
giữa hệ thống kẹp và các tấm.
Uốn lạnh tạo ra áp suất trong các chất liệu, điều
này phải được hạn chế. Do đó cần phải chú ý
đến bán kính uốn lạnh tối thiểu của tấm sử
dụng với độ dày tấm cụ thể.

Bán kính uốn lạnh tối thiểu
Bán kính uốn lạnh tối thiểu đo bằng mm trên độ dày đo bằng mm
3
4
5
6
8

10

Phương trình
PLEXIGLAS® GS và XT

bán kính tối thiểu (rmin)

= 330 x độ dày

990

1320

1650

1980

2640

3300

PLEXIGLAS® Resist 65

bán kính tối thiểu (rmin)

= 250 x độ dày

750

1000

1250

1500

2000

2500

Độ dày tấm đối với mái vòm bán trụ
Độ dày tấm yêu cầu có thể được lấy từ biểu đồ dưới đây. Các giá trị được tính toán với hệ số an toàn 1.5 đối với
uốn dọc, theo E.R. Berger: "Eine Näherungsgleichung für die Beullast einer konzentrisch gedrückten Zylinderschale"
(Công thức xấp xỉ về ứng suất uốn dọc trên vỏ cong nén đồng tâm), Beton-und Stahlbau 48 (1953), Trang 288.
Những dữ liệu này giống như một hướng dẫn cho khách hàng của chúng tôi. Nếu cần thiết bằng chứng, người thực
hiện các dự án nên giao phó cho kỹ sư cơ khí việc tính toán.

Độ dày tấm (mm) đối với mái vòm bán trụ với khoảng cách đường rãnh
1.000 mm và áp suất gió/tải trọng tuyết (áp lực xuyên tâm) 750 N/m2
9
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6

Độ dày nguyên liệu (mm)
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Bán kính uốn lạnh (mm)
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Chiều dài vòng cung

Thanh chắn kính

Khung kim loại

Độ dốc

Khoảng cách khung kim loại
Bề rộng

Khoảng cách khung tối ưu
Chúng tôi khuyến cáo chừa khoảng cách
các khung kim loại khoảng 1.000 mm. Để
hạn chế tối ưu lượng phế liệu, vui lòng ghi
nhớ kích thước tấm tiêu chuẩn 3.050 x
2.030 mm.
Trong trường hợp mái vòm bán trụ với chiều
dài vòng cung dài hơn chiều dài tấm, vòng
cung đã được phân chia (tại đỉnh cung hoặc
một vài lần) bằng cách đặt một vài tấm cắt
theo kích thước cùng với mối nối ngang. Hệ
thống kẹp tương tự sử dụng cho các thanh
khung cong được sử dụng cho các mối nối
ngang và cần tính dung sai phù hợp trong
trường hợp tấm giãn nở.

Hệ thống mái che
Nếu sử dụng kỹ thuật xiết chặt theo từng
điểm, phải phù hợp với nguyên liệu đã lựa
chọn. Lựa chọn này tạo nên vẻ thanh lịch
đặc biệt nếu các cạnh tấm được đánh
bóng. Các lỗ khoan trên tấm phải lớn hơn
nhiều so với ren đai ốc. Bảo vệ thành tấm
bên trong lỗ khoan bằng ống lót tương
thích (ví dụ như nhựa polyethylene) xung
quanh ren. Sử dụng vòng đệm kích thước
lớn (đường kính tối thiểu là 60 mm) với vít
và vòng đệm có độ đàn hồi tương thích (ví
dụ như cao su EPDM). Chỉ vặn chặt vít đến
một mức độ mà các tấm vẫn có thể xê dịch
được.
• Phần mái nhô ra tối đa của mái là 1.200
mm.
• Khoảng cách giữa các cạnh tấm và lỗ
khoan vào khoảng 150 mm.
• Các điểm gắn vít nên cách nhau khoảng 330
mm.
• Độ dốc mái nên tối thiểu là 5 – 10 ° (=
90-180 mm/m).
• Độ dày tấm từ 12 mm

Bu-lông
Phần kim loại phẳng

Đai ốc
có mũ

Dải EPDM

Ống lót
bảo vệ

Lắp đặt
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Làm sạch
Luôn đảm bảo sử dụng các chất làm sạch tương thích với PLEXIGLAS® (tức là
không sử dụng các chất làm sạch công nghiệp mạnh, thuốc trừ sâu, dung môi
hoặc các chất ăn mòn khác).

Làm sạch
Không cần làm sạch bên ngoài các tấm, chỉ cần
tạo độ dốc mái vừa đủ và lắp kính thẳng đứng.
Nước mưa sẽ rửa sạch bất kỳ vết bẩn.
Nếu cần thiết phải làm sạch , sử dụng một ống
mềm tưới vườn hoặc nước máy với một ít dung
dịch nước rửa bát. Không sử dụng chất làm sạch
gây mài mòn. Chỉ sử dụng các chất làm sạch và
các chất phụ khác, tương thích với PLEXIGLAS®.
Các chất làm sạch phù hợp bao gồm
• nước ấm pha với một ít dung dịch
nước rửa bát
• dấm đặc pha loãng với nước
• isopropyl alcohol(2-propanol)
• naphtha tinh khiết
• bọt biển viscose mềm, ẩm ướt
• vải mềm, ẩm không xơ bông
• vải bọt biển
• da chamoise
• vải lót găng tay
• khăn rửa bát cotton
• ống lăn có đầu bằng cao su mềm
• tấm vải microfiber ẩm để đánh bóng
(ví dụ như Vileda® Microclean)

Làm
sạch

® = thương hiệu đã đăng ký
PLEXIGLAS là một thương hiệu đã đăng ký
của Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Đức.
Evonik Röhm GmbH được chứng nhận thưo tiêu
chuẩn DIN EN ISO 9001
(về Chất lượng) và DIN EN ISO 14001 (về 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.

Evonik Industries
AG Acrylic Polymers
Kirschenallee
64293 Darmstadt
Đức
info@plexiglas.net
www.plexiglas.net
www.evonik.com

