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PLEXIGLAS® sẽ không hoá vàng!
Tuyên bố Bảo hành

Chúng tôi đảm bảo rằng các
sản
phẩm tấm, các tấm
nhiều lớp, tấm lượn sóng,
khối, ống và thanh thuộc
®
thương hiệu PLEXIGLAS sẽ
không có biểu hiện hoá vàng
và sẽ giữ được một mức độ
truyền ánh sáng cao trong 30
năm.*
* không áp dụng cho các dòng chống trầy hoard coated
(HC)

Evonik. Power to create.

PLEXIGLAS® - Bảo hành 30 năm
Không hoá vàng
Nhiều loại nhựa dẻo hoá vàng rõ rệt theo thời gian.
®
PLEXIGLAS thì không. Thậm chí sau 30 năm, các chỉ số hoá vàng tuyệt đối
vẫn thuộc những chỉ số thấp nhất có thể đối với nhựa tại thời điểm hiện tại.
®
PLEXIGLAS phù hợp với các giá trị bảo đảm được liệt kê trong bảng trên
toàn thế giới.
Chúng tôi đảm bảo rằng ánh sáng mặt trời sẽ không thay đổi rõ rệt vẻ ngoài,
®
độ bóng và bề mặt của các dòng PLEXIGLAS trong suốt trong 30 năm.*

Chúng tôi đảm bảo
rằng
các
tấm
®
PLEXIGLAS sẽ không
có hiểu hiện hoá vàng
rõ rệt trong 30 năm.

* không áp dụng cho các dòng chống trầy hard coated (HC)

Chỉ số hoá vàng tuyệt
đối (YI)
Ngày bán
0-1
0-1
0-1

30 năm sau

Vùng khí hậu

-5
-6
-8

ôn đới
nóng, khô
nóng, ẩm

Truyền sáng tốt hơn
Nhiều loại chất dẻo mất một phần đáng kể khả năng truyền sáng trong quá
trình sử dụng. Các tấm này có thể trở nên tối hơn.
®
PLEXIGLAS thì không. Tùy thuộc vào dòng sản phẩm và khu vực, các tấm
trong suốt vẫn giữ được khả năng truyền ánh sáng lên đến 90% sau 30 năm.
Đây là một trong các mức truyền sáng tốt nhất mà bất cứ loại chất dẻo nào
có thể cung cấp.*
* không áp dụng cho các dòng chống trầy hard coated (HC).

®

PLEXIGLAS (acrylic)

Truyền dẫn ánh sáng

Thủy tinh

Các loại chất dẻo khác

Thời gian

Chúng tôi đảm bảo
rằng
các
tấm
®
PLEXIGLAS loại trong
suốt sẽ giữ lại một
mức độ truyền ánh
sáng cao trong 30 năm.

PLEXIGLAS® - Bảo hành 30 năm
Hầu như không có khói
Khi đốt cháy, nhiều loại chất dẻo tạo ra các loại khói và/hoặc khí độc hại dày
®
đặc có thể rất nguy hiểm cho sức khỏe con người. PLEXIGLAS thì không.
PLEXIGLAS® loại trong suốt và màu tiêu chuẩn khi đốt cháy hầu như không
có khói và không tạo thành các khí độc hại hoặc ăn mòn.
®
Do đó, trong trường hợp hỏa hoạn, PLEXIGLAS có thể giúp bảo vệ con
người và tài sản.

®

PLEXIGLAS (acrylic)

Chúng tôi đảm bảo
®
rằng PLEXIGLAS sẽ
giữ lại tính chất cháy
ngay cả sau 30 năm
trong các điều kiện
thời tiết.

Nhiều loại chất dẻo khác

Ý thức môi trường
Phát triển bền vững là một phần của các quá trình kinh doanh của chúng tôi.
Các quyết định của công ty cân nhắc lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương
lai cũng như các khía cạnh kinh tế, sinh thái và xã hội. Dựa trên tinh thần trách
®
nhiệm này của công ty, chúng tôi phát triển và sản xuất PLEXIGLAS bằng các
quá trình thân thiện với môi trường. Chúng tôi chú ý đến việc đảm bảo rằng
các sản phẩm chất lượng cao sẽ bền vững và thân thiện với môi trường.
®
PLEXIGLAS không chứa
• kim loại nặng như cadmium, thủy ngân
• amiăng, formaldehyde, CFC, PCB, PCT
®
PLEXIGLAS
• tuân thủ các quy định có liên quan đến việc sử dụng trong đồ chơi và đóng
gói
• được sản xuất bởi các quy trình thân thiện với môi trường tại các cơ sở được
chứng nhận (chất lượng tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001, chứng nhận môi trường
DIN EN ISO 14001)

Để biết thông tin về các bảo đảm khác liên quan đến khả năng chống
mưa đá, độ cứng, độ bền vv, vui lòng truy cập www.plexiglas.net

Phát triển bền vững và
trách nhiệm đối với
sản phẩm và cách sử
dụng các sản phẩm là
những nguyên tắc cơ
bản của chúng tôi.

An toàn với PLEXIGLAS®
Hãy cẩn thận với tia cực tím!
Con người cần ánh sáng và nhiệt. Mặt trời cung cấp cho
chúng ta cả hai, nhưng ánh sáng mặt trời cũng chứa các
tia cực tím (UV) có hại, và ngày càng nhiều tia cực tím này
tiếp cận bề mặt Trái đất do các lỗ hổng trong tầng ôzôn.
Những ai đã từng bị cháy nắng sẽ biết tác hại của tia UV.
Tránh nhầm lẫn – kiên quyết chọn PLEXIGLAS®!
Có rất nhiều loại nhựa dẻo trong suốt để sử dụng ngoài
trời và thường rất khó để phân biệt các loại đó khi bạn mua
(Hình 1).
Bức xạ UV nguy hiểm có thể làm thay đổi đáng kể hầu hết
các chất dẻo. Chúng có thể chuyển sang màu vàng hoặc
màu nâu, và trở nên khó coi (Hình 2).
Sản phẩm có khả năng bảo vệ khỏi tia UV tự nhiên trong
toàn vật liệu là sự lựa chọn tốt nhất.

An toàn với PLEXIGLAS với Bảo hành 30 năm!
®

PLEXIGLAS có khả năng bảo vệ tự nhiên khỏi tia UV.
®
Đây chính là điều làm cho PLEXIGLAS trở thành một
trong số các sản phẩm nhựa dẻo tốt nhất để dùng ngoài
trời, trong các ngành ô tô hoặc hàng không, trong nhà để
xe hoặc mái hiên suốt hơn 70 năm qua.

®

PLEXIGLAS thách thức các tác động hoá
vàng của tia UV nhờ có công nghệ BỀN
VỮNG TỰ NHIÊN VỚI TIA UV (NATURALLY
UV – STABLE).
Bởi vì chúng tôi chắc chắn với điều đó, chúng
tôi cung cấp chính sách bảo hành 30 năm mới
đối với hiện tượng hoá vàng và mất ánh sáng
đối với tất cả các sản phẩm được mua từ
ngày 1/4/2007.*
* không áp dụng cho các dòng chống trầy hard coated (HC)

Cửa sổ cabin máy bay làm bằng
®
PLEXIGLAS bảo vệ hành khách khỏi
tia UV, chênh lệch áp suất và không
khí lạnh.

Vì đèn chiếu hậu ô tô phải giữ được
màu sắc ngay cả sau nhiều năm sử
dụng, nhiều nhà sản xuất xe đã tin
®
tưởng vào PLEXIGLAS .

Công nghệ tốt hơn cho mái nhà của bạn
Bảo vệ lý tưởng thông qua

Các lớp chống UV hiệu qủa như thế nào?

Công nghệ BỀN VỮNG TỰ NHIÊN VỚI TIA UV
®

PLEXIGLAS bao gồm các phân tử cực kỳ bền vững với
tia UV.
Công nghệ BỀN VỮNG TỰ NHIÊN VỚI TIA UV đặc biệt
®
làm ổn định PLEXIGLAS hoàn toàn từ bên trong. Điều
đó có nghĩa là toàn bộ tấm bền vững với UV chứ không
chỉ là một lớp mỏng trên bề mặt.

Tấm PLEXIGLAS

Các loại nhựa dẻo nhạy cảm với tia UV thường được
phủ với các lớp bảo vệ để che chắn chúng khỏi bức xạ
UV.
Cá lớp phủ ngoài như vecni và các loại phim khác
thường rất mỏng dẫn đến các vết xước, bong tróc và nứt
nẻ.

Tấm có lớp bảo vệ khỏi tia UV

®

Hầu như toàn bộ độ dày
vật liệu nhạy cảm với
tia UV ( ).

Công nghệ BỀN VỮNG TỰ
NHIÊN VỚI TIA UV làm ổn
định 100% vật liệu chống lại
bức xạ UV (
).

Lớp bảo vệ mỏng
Vật liệu dày hơn (không chỉ là độ cao của tấm nhiều lớp) giúp mái nhà bền vững hơn và giúp giảm tiếng ồn từ mưa.

Tấm nhiều lớp PLEXIGLAS

®

Tấm nhiều lớp từ các loại nhựa dẻo khác

Vật liệu dày

Vật liệu mỏng

Theo bản chất, PLEXIGLAS ® cho thấy một trong các mức truyền dẫn ánh sáng tốt nhất mà bất cứ loại chất dẻo nào có thể cung cấp.
Bức xạ mặt trời

Bức xạ mặt trời

Rất nhiều ánh sáng

Chất lượng đi kèm với Giá cả...

Tính toán mẫu đối với tấm lợp điển hình
®

Một mái nhà được xây dựng với PLEXIGLAS có nhiều
đặc tính vượt trội, chi phí cao hơn không đáng kể so
với mức giá thông thường.
Mái nhà từ
Gỗ
Thép cán định hình
Tấm nhiều lớp:
Máng nước ô văng

Tấm
®
PLEXIGLAS
Multi-Skin
1.250 Euro
700 Euro
900 Euro
130 Euro
2.980 Euro

Ít ánh sáng hơn

Các chất
khác

dẻo

1.250 Euro
700 Euro
700 Euro
130 Euro
2.780 Euro

Tấm nhiều lớp (Multi-skin Sheets), tấm lượn sóng (Corrugated
Sheets) PLEXIGLAS * thường đắt hơn một chút so với các loại
nhựa dẻo khi so sánh ban đầu. Vì những lý do sau:
®

Đặc tính

PLEXIGLAS

Bảo hành "Không bị hoá vàng"

30 năm *

Khả năng tự nhiên chống tia UV
Ổn định với tia UV trên toàn tấm
Truyền dẫn ánh sáng
Tính ổn định/ độ cứng
Tiếng ồn từ mưa
Độ dày vật liệu
Bảo hành

vâng
có
rất cao
rất cao
không ồn
dày
Giá trị tại thời
điểm giao hàng

* không áp dụng cho các dòng chống trầy hard coated (HC)

Các loại nhựa
khác
thường là 10
năm
không
không
thấp hơn
thấp hơn
ồn hơn
mỏng
thường theo giá
thị trường hiện
tại

Các kiểm nghiệm và giải

Viện Kiểm nghiệm Vật liệu
Quốc gia (MPA), Darmstadt
®

PLEXIGLAS trong suốt tại thời
điểm giao hàng và vẫn giữ được
đặc tính này trong các kiểm tra
với thời tiết.

Đại học Kỹ thuật Darmstadt
(TU)
®

PLEXIGLAS phản ứng tương tự
®
như thép không gỉ. PLEXIGLAS
không bị lão hoá theo thời gian.
Độ bền vượt trội và tính chịu thời
®
tiết khiến cho PLEXIGLAS được
công nhận một vật liệu xây dựng
có giá trị.

Viện German Institute for
Building with Plastics (IBK)
PMMA cho thấy khả năng
truyền dẫn ánh sáng cao nhất
và là chất dẫn ánh sáng tuyệt
vời, tốt hơn so với kính.
Thương hiệu Thế kỷ

Viện công nghệ nhiệt mặt trời, SPF

Trong
năm
2006,
®
PLEXIGLAS đã được ghi
nhận trong nhóm thương hiệu
nổi tiếng thế kỷ. Danh hiệu
này xét trên mức độ quen
thuộc, chất lượng và tính sẵn
có của các sản phẩm được
lựa chọn.

Các mẫu kiểm nghiệm PMMA khác
nhau cho kết quả rất tốt. Các mẫu
trong suốt cho thấy hầu như không có
hiện tượng giảm khả năng truyền
năng lượng mặt trời.

Để biết thêm thông tin, vui lòng
truy cập www.plexiglas-info.com

PLEXIGLAS® - Bảo hành 30 năm
LƯU Ý: Tuyên bố Bảo hành này là một bản dịch mang tính chất tham khảo không ràng buộc về mặt pháp lý của nguyên
bản tiếng Đức "Garantieerklärung" có sẵn tại www.plexiglas.de hoặc www.plexiglas-info.de. Bất kỳ quyền lợi hoặc cáo
buộc đã có sẵn hoặc liên quan đến bản Tuyên bố Bảo hành này sẽ được quyết định theo nguyên bản tiếng Đức
"Garantieerklärung".
®

Thời gian thực hiện bảo hành

®

Bảo hành này bắt đầu từ ngày giao hàng cho người dùng cuối
và hết hạn sau khi ứng dụng ban đầu được tháo bỏ, phá huỷ có
chủ ý hoặc cố ý, hoặc 30 năm sau ngày mua, ngày nào xảy ra
trước sẽ được áp dụng. Bất kỳ khiếu nại bảo hành sẽ được
hoàn toàn được quyết định và điều chỉnh theo phiên bản Tuyên
bố Bảo hành này, hiệu lực vào ngày mua vật liệu. (Các) phiên
bản áp dụng trong từng trường hợp được cung cấp tại
www.plexiglas.net hoặc www.plexiglas-info.com.

PLEXIGLAS sẽ không hoá vàng rõ rệt *
PLEXIGLAS loại không màu, trong suốt có chỉ số hoá vàng từ
0-1 khi còn mới. Tùy thuộc vào dòng sản phẩm và thiết kế, chỉ
số hoá vàng chỉ cao hơn từ 4-7 delta sau 30 năm. Chỉ số hoá
vàng được đo theo DIN 5036 trên một mẫu sạch đã được đánh
bóng trong một khí hậu tiêu chuẩn ở 23°C/50% rel. hum cho
đến khi đạt đến trạng thái cân bằng.
®

PLEXIGLAS giữ được mức độ trong suốt cao
®

PLEXIGLAS không màu có khả năng truyền dẫn ánh sáng khi
còn mới lên tới 92% tùy thuộc vào loại sản phẩm và thiết kế.
Tùy thuộc vào loại sản phẩm và thiết kế, khả năng truyền dẫn
ánh sáng chỉ thấp hơn 2-15% sau 30 năm. Yếu tố truyền dẫn
XD65 được đo theo DIN 5036 trên một mẫu sạch đã đánh bóng
trong một khí hậu tiêu chuẩn ở 23°C/50% rel. hum cho đến khi
đạt đến trạng thái cân bằng.
®

PLEXIGLAS vẫn giữ được tính chất cháy
®

PLEXIGLAS không màu khi đốt gần như không tạo ra khói và
khí độc cấp tính Tất cả các loại sản phẩm và thiết kế không thay
đổi tính chất cháy trong vòng 30 năm. Khả năng hấp thụ ánh
sáng bởi khói được đo theo tiêu chuẩn DIN 4101-1 Annex B.
®
Khi đốt, PLEXIGLAS gần như không có khói, nghĩa là khả
năng hấp thụ ánh sáng bởi khói < 15 %. Độc tính cấp tính của
khí thải được đo theo DIN 53436. PLEXIGLAS® được coi là vô
hại theo tiêu chuẩn này.
Điều khoản và điều kiện, Loại trừ
Tất cả các điểm bảo hành được xác định với mẫu được làm
sạch. Trong trường hợp mặt cắt phức tạp, các giá trị đo được
xác định trên mẫu vật phẳng và có mặt phẳng song song, vì nếu
không, các giá trị quan trọng không thể được xác định với độ
chính xác đầy đủ. Hàng bán thành phẩm có kết cấu (không
láng)- chỉ bên có kết cấu thô hơn nếu cả hai bên đều có kết cấu
- phải được đo với bên có kết cấu đối diện với nguồn sáng, với
độ dày nguyên bản. Các sản phẩm phải được bảo quản, vận
chuyển, xử lý, lắp đặt và sử dụng phù hợp với yêu cầu của các
vật liệu chủ đạo. Các vật liệu này phải chưa từng qua tạo khuôn
bằng nhiệt hoặc tiếp xúc với các hóa chất độc hại. Để biết các
thông tin về cách sử dụng, bảo quản và triển khai các sản phẩm
của chúng tôi một cách thích hợp, vui lòng truy cập
http://www.plexiglas.net/methacrylates/
en/products/plexiglas/infocenter/_download/ trên internet và xem
các ấn phẩm in ấn có liên quan.
* không áp dụng cho các dòng chống trầy hard coated (HC)
® = Thương hiệu đã đăng ký
PLEXIGLAS (acrylic) là một nhãn hiệu được đăng ký của Evonik Rohm
GmbH, Darmstadt, CHLB Đức

Trong trường hợp khiếu nại bảo hành
Bất kỳ quyền lợi hoặc khiếu nại phát sinh phải tuân thủ những
điều sau:
• Người dùng phải xuất trình hóa đơn từ người bán có ghi rõ tên
và địa chỉ của người dùng, ngày mua hàng, loại/ tên sản phẩm
đầy đủ và số lượng sản phẩm được mua.
• Khiếu nại bảo hành phải được gửi cho chúng tôi, trong thời
hạn Bảo hành này, bằng văn bản trong vòng 30 ngày.
• Chúng tôi phải được cho phép ngay lập tức để kiểm tra các hư
hỏng và nguyên nhân có thể tại hiện trường, hoặc được yêu
cầu một bên khác thay mặt chúng tôi thực hiện.
Giải quyết khiếu nại và sau đó
Trong trường hợp tất cả các điều khoản và điều kiện khác được
thoả mãn và người dùng có khiếu nại hợp lệ, chúng tôi sẽ thay
thế sản phẩm PLEXIGLAS® hư hỏng như giao hàng tại xưởng.
Nếu vật liệu tương đương không còn được sản xuất hoặc cung
cấp, người dùng sẽ nhận được một khoản hoàn lại theo giá bán
ban đầu. Không có quyền lợi hoặc khiếu nại nào khác được giải
quyết sau đó.
Quyền lợi người tiêu dùng, Luật & thẩm quyền áp dụng
Bảo hành này không ảnh hưởng hoặc giới hạn bất kỳ quyền lợi
hoặc khiếu nại nào cho người tiêu dùng theo luật hiện hành.
Bảo hành này hoàn toàn được quy định và hiểu theo luật pháp
của Đức, được áp dụng vào ngày mua hàng, mà không ảnh
hưởng các nguyên tắc luật pháp. Địa điểm thẩm quyền đối với
bất kỳ quyền lợi hoặc khiếu nại từ Bảo hành này là Darmstadt,
Đức.

Evonik Performance Materials GmbH
Kirschenallee
64293 Darmstadt
Germany.

® = Thương hiệu đã đăng ký
PLEXIGLAS® là thương hiệu đã đăng ký thuộc
Evonik Rohm GmbH, Darmstadt, Đức.
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.
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