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PLEXIGLAS® có khả năng truyền ánh sáng cao
(92% ở tấm trong suốt với độ dày 3 mm) và có
2
trọng lượng nhẹ; một tấm 1 m dày 3 mm chỉ
nặng 3,6 kg. PLEXIGLAS® có thể uốn nguội
nhưng cần lưu ý đến bán kính tối thiểu nhất định
(xem Hướng dẫn lắp đặt, số tham chiếu 311-8).
Loại vật liệu cụ thể có khả năng chống vỡ trong
quá trình xử lý, gia công, lắp đặt và sử dụng là
1
PLEXIGLAS® Resist .

Tài liệu này mô tả một số ứng dụng hẹp của tấm
rắn theo nội dung phần mục lục được trình bày ở
trên. Ngoài ra, ấn phẩm có tựa đề " Một số gợi ý
gia công tấm PLEXIGLAS® " (311-5) trình bày
một số thông tin liên quan đến công việc chuẩn bị
và thực hiện lắp kính với PLEXIGLAS®. Ngoài
những khuyến nghị được đưa ra trong tài liệu
này mà chúng không có trách nhiệm pháp lý liên
quan, người dùng cần tham khảo các tiêu chuẩn
hoặc quy phạm thực tế áp dụng đối với việc sử
dụng các sản phẩm của chúng tôi.

Một số ứng dụng tiêu biểu gồm

Sản phẩm và tính chất

Khả năng bảo vệ tự nhiên chống lại hiện
tượng vàng hóa và giảm sáng

PLEXIGLAS® là loại vật liệu acrylic chống vỡ có
khả năng chống chịu điều kiện thời tiết vượt trội.
Chúng tôi đảm bảo rằng PLEXIGLAS® trong suốt
sẽ không có dấu hiệu chuyển vàng và duy trì
được mức độ truyền ánh sáng cao trong vòng 30
năm.

• Cửa sổ, cửa ra vào, cổng và vách ngăn trong
nhà
• Tấm chắn
• Hàng rào kiểm soát tiếng ồn
• Tấm chắn và hàng rào kiểm soát gió
• Lớp phủ mặt tiền
• Lắp kính thẳng đứng

Cùng với ánh sáng và nhiệt, mặt trời cũng phát ra
bức xạ UV. Phần ánh sáng UV nguy hiểm này
đến trái đất ngày càng nhiều vì lỗ thủng tầng
ozone. PLEXIGLAS® bao gồm các chuỗi phân tử
rất ổn định với UV xuyên suốt vật liệu. Công
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Bằng sáng chế châu Âu 776 931

nghệ ỔN ĐỊNH UV TỰ NHIÊN (NATURALLY UVSTABLE) đặc biệt này giúp ổn định
PLEXIGLAS® hoàn toàn từ bên trong. Điều đó có
nghĩa là không chỉ có riêng bề mặt mà toàn bộ
tấm được bảo vệ, đem lại khả năng chống lại tia
cực tím, hiện tượng hóa vàng và giảm sáng ở
mức tối đa.

Kích thước
tổng thể ở
+45 o C

Kích thước
tổng thể ở
-25 o C

Gợi ý thiết kế

Do khả năng thay đổi chiều dài, độ sâu kẹp khi
lắp kính nên nằm trong khoảng 15mm đến 20
mm. Ngoài ra, cần có độ hở "a" cho trạng thái
giãn nở và bù trừ cho dung sai cấu trúc. Giá trị
"a" phụ thuộc vào kích thước tấm và tương ứng
với một nửa của mức dung sai giãn nở chung
được tính toán như trên (Hình 2).

a) Thay đổi chiều dài và dung sai giãn nở

Hình 2. Ví dụ về phần chịu lực kim loại

Tấm PLEXIGLAS® nở ra do nhiệt độ hoặc độ ẩm
và co lại trong điều kiện khí hậu lạnh và/hoặc
khô. Do đó, hệ thống cố định phải có khả năng
điều chỉnh để tạo điều kiện cho tấm di chuyển.
Chiều dài tấm phải được tính để không làm tấm
trượt ra khỏi các khung lắp khi gặp lạnh. Mặt
khác, vật liệu phải được chừa khoảng giãn nở
khi gặp nhiệt để tránh được thiệt hại vì bị oằn.
Giả sử nhiệt độ môi trường xung quanh khi lắp
đặt là 10°C , các tấm sẽ co lại lên đến 2,5 mm
mỗi mét trong điều kiện lạnh (Hình 1). Đối với
tình trạng giãn nở do nhiệt và ẩm, mức dung sai
chung nên là:

b) Ron bịt kín

5 mm/m cho PLEXIGLAS® và

Hình 3: Các loại ron bịt kín

đệm làm
tương thích

kín

6 mm/m cho PLEXIGLAS® Resist
đó là khoảng cách tới "mặt cắt ngang trong suốt"
(clear-cross section) của khung.
So với các dòng sản phẩm cơ bản của
PLEXIGLAS®, PLEXIGLAS® Resist vì khả năng
chống vỡ được tăng lên, dễ bị giãn nở hơn trong
điều kiện nhiệt và độ ẩm.

Ron bao xung quanh

Ron chèn vào thanh kẹp

Ron có rãnh (giữ lại tại lỗ trung tâm)

Hình 1. Giãn nở do nhiệt và co lại do lạnh

Ron được sử dụng để bảo đảm sự kín nước của
việc lắp kính PLEXIGLAS®. Điểm đặc biệt quan
trọng là vật liệu làm ron. PLEXIGLAS® có sự
nhạy cảm với một số chất bịt kín, do đó luôn cần
được kiểm tra tính tương thích.

Thông thường, PLEXIGLAS® phù hợp với:

c) Phương pháp gắn

• EPDM

Thành phần làm bằng PLEXIGLAS® có thể được
gắn chặt theo điểm hoặc theo đường thẳng.

• polychloroprene

Cố định theo điểm phù hợp với

• PE, PTFE, PA

• diện tích lắp kính nhỏ,

• cao su silicone

• đường kính cong bất thường,

Các loại chất có hại:

• các phần tử đã ổn định từ trước, ví dụ như mái
vòm hoặc tấm dày,

• PVC dẻo hoá
• polysulphides

• tấm dạng sóng (corrugated sheets)

• PUR foam
NẮP HÀN KÍN PE,
nhỏ

NẮP HÀN KÍN PE,
lớn

Hình 10 và 11 mô tả lỗ khoan và kết nối có vít
được thiết kế để sử dụng với PLEXIGLAS®.
Hình 4 Cố định theo đường thẳng thường có
dạng "lắp kính không dùng mat tít", gồm các bộ
phận:

Bu lông j
Tấm lượn sóng

 vít giữ lại
 thanh kẹp
 đệm lót
 miếng chêm, nếu cần thiết để điều chỉnh sự tiếp xúc áp lực

Đường kính chính
xác của lỗ khoan

 phần chịu lực để kết nối với cấu trúc con
cách nhiệt, nếu cần thiết

Nắp
Vít đặc biệt
Vòng đệm
Vết lõm cầu
Tấm lượn sóng
Đường kính chính xác
của lỗ khoan

Theo nguyên tắc chung, lắp theo chiều dài
thường được ưa chuộng hơn do điều kiện tải
thuận lợi hơn và kết quả là có thể sử dụng tấm
mỏng hơn. Dung sai giãn nở cũng là là 5 mm/m
PLEXIGLAS® (PLEXIGLAS® Resist: 6 mm/m).
Phương pháp lắp theo đường thẳng là phương
pháp đặc biệt thích hợp cho
• khu vực lắp kính lớn,
Tấm
Vết lõm cầu
Vít đặc biệt
(đối với kim
loại hoặc gỗ)
Xà gồ bằng kim
loại hoặc bằng gỗ

• kính cong đều,
• thành phần lắp kính được uốn nguội,
• tấm đa lớp (multi-skin sheets)
Trong trường hợp lắp theo đường dài, sự thay
đổi chiều dài được cân bằng bởi tấm được trượt
ở giữa các ron cao su hoặc sự uốn cong của các
ron. Hệ thống cố định cạnh cần phải kín nước mà
không bị quá cứng để ngăn chặn các tấm di

chuyển. Lắp theo chiều dài có lợi thế lực tạo ra
do tải (tải trọng không đổi, gió, tuyết) được phân
bổ đều trên các phần chịu lực.

Hình 5 Hệ thống kẹp tối ưu

d) Áp lực tiếp xúc
Một khía cạnh quan trọng với tất cả các công
trình xây dựng là áp tiếp xúc, tức là lực được tạo
ra bởi ốc vít và truyền đến keo đàn hồi thông qua
những bộ phận cố định. Áp lực này phải được
tính toán theo hướng đạt được độ kín nước trong
khi các tấm vẫn có thể trượt trong phản ứng với
hiện tượng giãn nở nhiệt. Nếu áp lực tiếp xúc
quá cao, điều này có thể gây bất lợi cho hệ
thống. Do áp lực ảnh hưởng đến tất cả các liên
kết yếu nhất trong hệ thống cố định, ron đàn hồi
trở bị nén quá mức, dẫn đến tấm PLEXIGLAS®
không còn có thể di chuyển. Tùy thuộc vào việc
xây dựng và loại vật liệu, chất bịt kín được sử
dụng cho hệ thống cố định, hiện tượng biến dạng
và oằn có thể xảy ra hoặc các ron cao su bị dịch
chuyển. Do đó, có thể xảy ra hiện tượng các tấm
chuyển động dẫn đến các ron trượt ra khỏi khung
và mất chức năng làm chặt. Bên cạnh đó, ron bị
nén quá mức có thể nhanh chóng mất đi tính đàn
hồi từ đó mất đi chức năng bịt kín. Để điều chỉnh
áp lực tiếp xúc, chúng tôi khuyến cáo sử dụng
ống lót vòng đệm (spacer sleeve).

Hình 6 Áp lực kẹp quá cao

Hình 7 Ống lót vòng đệm
(đồng thời để bảo vệ cạnh)

Các ứng dụng
a) Lắp kính
Độ dày cần thiết của tấm PLEXIGLAS® phụ
thuộc vào
• mục đích sử dụng dự tính
• độ sâu của rãnh (= độ sâu của kẹp cộng với
một nửa dung sai giãn nỡ; xem "(a) Thay đổi
chiều dài và dung sai giãn nở")
• kích thước tấm
• tải trọng gió và tuyết được giả định cho địa điểm
sử dụng (ví dụ: theo DIN 1055).
Chi tiết lắp ráp
Dưới đây là các hình ảnh hiển thị các ví dụ điển
hình của các chi tiết lắp ráp phù hợp với đặc tính
của PLEXIGLAS® (theo nguyên tắc).

b) Phòng tình trạng rơi
Với nhiều màu sắc và độ dày khác nhau, tấm
PLEXIGLAS® thường được sử dụng cho lan can
bảo vệ và tường phòng hộ. Tấm PLEXIGLAS®
được được biết đến nhiều với 10 loại kết cấu bề
mặt có độ dày lên đến 8 mm.
Tấm PLEXIGLAS® Resist được cài đặt khi có
yêu cầu về cường độ va đập tới hạn bên cạnh
yêu cầu về an toàn cho người dùng.
Mặc dù có lợi thế này, chúng tôi khuyến cáo
người dùng lựa chọn tấm dày hơn khi dùng
PLEXIGLAS® Resist so với khi dùng

PLEXIGLAS® để bù lại cho độ cứng đã được
giảm đi trong vật liệu chịu lực va đập.
Độ dày tấm khuyến cáo ở đây đã được xác định
trong thử nghiệm tác động của con lắc, đập về
phía tấm gắn trong một khung vững chắc với
bánh xe đôi. Khung có ảnh hưởng đáng kể đến
sự ổn định của các cấu trúc; do đó chúng tôi
khuyến khích thử nghiệm khung theo các điều
kiện tiêu chuẩn bởi viện có thẩm quyền.
Lan can bảo vệ và lan can cầu thang được lắp
dựng tuân thủ theo quy định thanh tra xây dựng.
Ví dụ, tấm chắn ban công cần có chiều cao ít
nhất là 900 mm. PLEXIGLAS® được xếp loại "
khả năng bắt cháy thông thường", B 2 DIN 4102
(Class 3 và TP(b) theo tiêu chuẩn Anh) và đã
được phê duyệt tại Đức để sử dụng trong việc
lắp đặt lan can bảo vệ trên các tòa nhà cao hai
tầng.
Tấm PLEXIGLAS® có bề mặt có kết cấu nên
được cài đặt với mặt có kết cấu quay vào trong;
một mặt vì hiệu ứng thị giác và mặt khác để lợi
dụng khả năng tự làm sạch hiệu quả do mưa bên
ngoài.
1) Kẹp toàn bộ xung quanh
Nhiều người dùng lựa chọn kim loại tiêu chuẩn
để kẹp tấm (Hình 30). Có thể thực hiện điều này
với tấm PLEXIGLAS® miễn là dung sai hợp lý
được thực hiện cho sự thay đổi chiều dài và chỉ
sử dụng chất bịt kín tương thích với PMMA.

3) Cố định tại lan can
Nếu lắp đặt các tâm ở giữa các lan can mà
không có bất kỳ phần chịu lực bổ sung nào, cần
đảm bảo được độ cứng cần thiết bằng cách sử
dụng tấm có đủ độ dày giữa các lan can ở
khoảng cách hợp lý.
Khoảng cách lan can
tính bằng m
1 ... 1,2
1,2 ... 1,5
hơn 1,5

Độ
dày
tấm
PLEXIGLAS® GS/XT
bằng mm
8
10
tối thiểu 12

Vì vậy, nếu khoảng cách vượt quá 1,2 m, cần sử
dụng tấm dày hơn (ngoài phạm vi các dòng sản
phẩm có kết cấu), PLEXIGLAS® XT và
PLEXIGLAS® GS có sẵn với độ dày lên tới 25
mm có thể được sử dụng trong trường hợp này.
Do gắn nối acrylic bằng ốc vít chỉ là phương
pháp cài đặt tốt nhất thứ hai (sau kẹp), chúng tôi
khuyến cáo việc chú ý xử lý theo hình.
Lỗ khoan phải có đường kính lớn hơn so với ren
vít.
Bảo vệ tấm tường bên trong lỗ khoan bằng ống
lót tương thích (ví dụ: polyethylene) xung quanh
ren.
Sử dụng vòng đệm lớn có vít và ron cao su có độ
đàn hồi tương thích (ví dụ: EPDM).

Bộ dụng cụ có bán trên thị trường như minh hoạ
trong hình "Kẹp hai bên" cũng là loại phù hợp.
Phần rãnh thấp hơn cần được cung cấp với các
lỗ thoát nước.

Chỉ vặn chặt vít đến một mức độ mà các tấm vẫn
có thể di chuyển được.

Với tấm có chiều dài tối đa 1.500 mm và chiều
cao không quá 800 mm, độ dày tối thiểu yêu cầu
của tấm là là 6 mm và độ sâu rãnh tối thiểu cho
phần rãnh là 20 mm.

Trong trường hợp sử dụng lưỡi kim loại, các tấm
được giữ bằng bu lông và ốc kẹp hoặc xuyên
qua theo hình. Do tấm có thể truyền ứng suất
được tạo ra đột xuất đến phần lan can chịu lực,
chúng tôi khuyến khích chú ý kĩ các chi tiết ở
phần "Cố định lan can" (văn bản và hình). Giải
pháp này rất đẹp, đặc biệt là nếu các cạnh tấm
được đánh bóng.

2) Kẹp hai bên
Đối với hiện tượng giãn nở, ron cao su, kích
thước tấm vv, chúng tôi đề ra các khuyến nghị
giống như phần (1).
Ví dụ, với tấm có chiều dài tối đa 1.500 mm và
chiều cao không quá 800 mm, độ dày tấm cần
thiết là 8 mm và độ sâu rãnh của phần kẹp tối
thiểu là 20 mm. Phần cạnh tấm cắt ra nhìn thấy
được nên làm mịn bằng mũi cạo hoặc vát góc
bằng giũa.

4) Cố định theo điểm

c) Tấm bọc
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt và lắp dựng bề mặt
Bề mặt phù hợp
Các bề mặt và vật liệu tải sau đây đặc biệt thích
hợp để lắp dựng PLEXIGLAS®:
• tấm lợp chống thấm nước thạch cao

• ván chống ẩm có lớp phủ *

d) Lắp đặt tường

• tấm MDF có lớp phủ*

PLEXIGLAS® Hi-Gloss

• gạch tráng gương được lắp dựng chắc chắn

Giải pháp tuyệt vời cho các ứng dụng cao cấp

• vách ngăn lati và thạch cao được xử lý bằng
chất xúc tác dính bám

PLEXIGLAS® trong suốt có độ bóng cao được
đùn trong một lớp hiệu ứng màu sắc chỉ trong
một thao tác, tạo nên những điểm nhấn bóng
sáng cho nội thất của bạn.

• đá (gạch, cát-vôi gạch) hoặc tường bê tông sơn
bằng sơn latex
* phủ tại điểm có dán băng dính Các bề mặt
được phủ phải hoàn toàn khô và lưu hoá.
Chuẩn bị bề mặt
Vui lòng ghi nhớ các nội dung sau đây khi áp
dụng phương pháp dán dính:
• Nếu phủ trên bề mặt lát gạch, tháo bỏ các viên
gạch bị lỏng lẻo.
• Lấp các khoảng trống bằng các viên gạch hoặc
mảnh gạch và keo dán gạch
• Không có bộ phận nào trên tường nhô ra.
• Vít đầu chìm (ví dụ, dùng để lắp dựng tấm
tường) được hàn phẳng trên tường.
• Bề mặt nền cần sạch sẽ, khô, phẳng, không có
bụi và dầu mỡ, vững chắc và chịu được áp lực.
• Loại trừ các tương tác hoá học với bề mặt

Đặc tính quang học và cơ học nổi bật của
PLEXIGLAS® khiến cho loại vật liệu này trở
thành lựa chọn tuyệt vời cho việc thiết kế tường
và nội thất phong cách. PLEXIGLAS® được gắn
kết dưới dạng vật liệu tấm trên một bức tường
hoặc kết cấu chịu lực và đóng vai trò là yếu tố
thiết kế "kiểu rèm".
Vật liệu được cài đặt vô hình theo nguyên tắc
chìa khóa và khóa. Điều này có nghĩa là có thể
tháo các tấm ra vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng
được gắn chặt vào tường hoặc kết cấu chịu lực
bằng băng trong suốt hai mặt kết hợp với silicone
liên kết ngang. Phương pháp lý tưởng cố định
PLEXIGLAS® trong nhà là treo vô hình.
Tài liệu sau đây sẽ hướng dẫn cách thao tác hoạt
động và cung cấp thêm một số lượng lớn thông
tin về cách thức thao tác với PLEXIGLAS®:
332-3 Gia công và lắp đặt PLEXIGLAS® HiGloss.

Hình 8: Kẹp tất cả xung quanh

Khung kim loại
(cố định giữa các lan can)
Vít đầu chìm
Khoảng hở để giãn nở
(5mm mỗi mét)

Đai ốc có mũ
Lan can

Thép hình
(EPDM)

Phần A-A:
Sơ đồ bộ cố định kẹp

Miếng chêm

Lỗ tháo nước

Hình 9 Kẹp hai bên
Khoảng hở để giãn nở
(5mm mỗi mét)

Lan can

Phần kính theo DIN với
lớp trung gian EPDM

Phần B-B:
Ví dụ về bộ cố đinh kẹp

Hệ thống lắp kính
với vòng làm kín
EPDM

Miếng
chêm
Lỗ
tháo
nước

lòng

máng

Hình 10: Cố đinh tại lan can
Máy khoan lỗ ø mm = bu lông + (L [m] x 5)

Lỗ có đường kính tối thiểu 1,5 từ cạnh tấm

Bu lông có vòng đệm và đai ốc có mũ cỡ
lớn

Bu lông hàn gắn
Phần kim loại phẳng
Đai ốc có
mũ

Vòng đệm EPDM

Lan can
Ống lót bảo vệ
(ví dụ PE)

Phần C-C: Ví dụ về chốt kẹp/vặn vít

Dải EPDM

Hình 11 Chốt theo từng điểm

Tấm kẹp

Tấm đâm xuyên bằng bu lông
(quan sát "Cố định tại lan can")

Khoảng hở để giãn nở
(5mm cho mỗi mét)
Phần D-D:
Ví dụ về chốt theo từng điểm

Lắp kính thẳng đứng, nối góc
• Áp lực tiếp xúc được xác định bằng thanh ren và nắp
ren
• Tiết diện hình chữ L qua góc

Lan can

Trụ vặn vít/kẹp

Xử lý/Tái chế/Mức chịu lửa danh định
Các tác động môi trường khác nhau của
PLEXIGLAS® từ quá trình sản xuất tới tái chế,
bao gồm cả tác động tới việc giảm khí nhà kính
do thời gian sử dụng lâu dài, đã được xác định
và xác nhận trong Đánh giá vòng đời (sự cân
bằng sinh thái) theo quy định của tiêu chuẩn ISO
DIN 14040ff. Ngoài độ bền, PLEXIGLAS® còn là
loại vật liệu có thể tái chế. Nó có thể được phân
huỷ thành các thành phần hóa học ban đầu hoặc
được tái chế trực tiếp và hoàn toàn.
Chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm mà chúng
tôi sản xuất tương thích với môi trường và không
chứa chất độc hại. Ví dụ, PLEXIGLAS® là loại
vật liệu không có các chất liên quan đến nội tiết
tố và các kim loại nặng. Nó không chứa amiăng
cũng như formaldehyde, CFC, PCB, PCT hay
chất dẻo hóa. Ngoài ra, PLEXIGLAS® tuân theo
chỉ thị có liên quan để được sử dụng trong quá
trình sản xuất đồ chơi và đóng gói.
PLEXIGLAS® nổi bật bởi đặc tính không có độc
tính trong trường hợp hỏa hoạn. Nó không sản
sinh ra bất kỳ loại khí khói độc hại cấp tính hoặc
khói dày đặc, giúp người dùng vẫn có thể quan
sát được đường thoát và lối cứu hộ.

Làm sạch
Bụi bẩn không dễ dàng bám dính vào bề mặt
láng phẳng hoàn hảo của PLEXIGLAS®. Bụi bề
mặt có thể được làm sạch bằng nước có pha
nước rửa chén bằng cách sử dụng một miếng vải
mềm không xơ hoặc miếng bọt biển. Không chà
khô. Có thể sử dụng vải microfiber ẩm để đem lại
làm sạch hiệu quả không để lại vệt. Trong trường
hợp dính bẩn nặng hơn, đặc biệt là dính dầu mỡ,
có thể sử dụng ete dầu hoả không có benzene
hoặc
isopropyl
alcohol
để
làm
sạch
PLEXIGLAS®.
Các chất làm sạch phù hợp bao gồm:
• nước ấm pha với một chút nước rửa chén
• dấm nguyên chất pha loãng với nước
• isopropyl alcohol (2-propanol)
• ête dầu hoả tinh khiết
• vải viscose mềm, ẩm
• vải mềm, ẩm không xơ
• bọt biển
• da chamoise
• vải lót găng tay
• khăn cotton
• gạt nước có đầu bằng cao su mềm
• khăn microfiber ẩm cho lượt lau cuối
Không được sử dụng chất làm sạch mài mòn để
làm sạch acrylic.

® = thương hiệu đã đăng ký PLEXIGLAS là thương hiệu 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)
Evonik Industries là nhà sản xuất toàn cầu chuyên sản xuất sản phẩm PMMA dưới thương hiệu PLEXIGLAS® ở khu
vực châu Âu, châu Á, châu Phi và Australia và dưới thương hiệu ACRYLITE® ở 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.
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