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Biểu hiện cháy của PLEXIGLAS® 
 
 
 

Vật liệu không khói 
 
 
Biểu hiện cháy của PLEXIGLAS® 
 

Các ấn phẩm kỹ thuật chỉ ra rằng khoảng 80% 
nạn nhân trong các vụ cháy tử vong do ngộ 
độc khói chứ không phải do lửa. Lớp khói dày 
có thể chặn tầm nhìn, che khuất dấu hiệu 
thoát hiểm, những loại khí vô hình cũng có thể 
tạo ra chất độc cấp tính và gây ngạt. Khi nói 
đến biểu hiện cháy của một loại vật liệu nhất 
định, các chuyên gia còn quan tâm tới yếu tố 
khác ngoài các trị số vật liệu xây dựng như 
tính dễ bốc cháy. Bản chất và lượng khói, 
phạm vi khói che khuất tầm nhìn, độc tính và 
tính ăn mòn có thể là các tiêu chí quan trọng 
hơn rất nhiều. Các khía cạnh quan trọng khác 
bao gồm sự lây lan của ngọn lửa, biểu hiện 
nhỏ giọt khi cháy theo các tiêu chuẩn và các 
đặc tính dập lửa. 

Tài liệu này được phát hành với mục đích mô 
tả biểu hiện cháy của vật liệu PLEXIGLAS® 
theo các tiêu chí trên. 
 

 
Lượng khói 
 

Sự tạo khói của các vật liệu khác nhau sử 
dụng trong các ứng dụng trong nhà và ngoài 
trời được thử nghiệm. Các thử nghiệm được 
thực hiện theo tiêu chuẩn DIN 4102 bởi cơ 
quan thử nghiệm vật liệu (Materialprüfamt) 
Bắc Rhine-Westphalia ở Dortmund. 

 Mức độ hấp thụ ánh sáng hoặc suy giảm ánh 
sáng thấp mà PLEXIGLAS® thể hiện cho thấy 
tầm nhìn không bị cản trở bởi bất kỳ yếu tố 
nào. Các nghiên cứu tương tự ở Áo và Thụy 
Sĩ xác nhận một mức độ tạo khói thấp. Ở cả 
hai nước, PLEXIGLAS® được phân loại là 
loại vật liệu tạo khói thấp. Các thử nghiệm 
được thực hiện theo tiêu chuẩn DIN EN 

11925 đối với việc phân loại theo Euroclass E 
xác nhận sự hình thành khói thấp. Các công 
ty triển lãm thương mại là loại hình công ty 
yêu cầu sử dụng loại vật liệu không tạo khói 
trong trường hợp hỏa hoạn. 

 
Độc tính của khói 
Đây là tiêu chí đặc biệt quan trọng cho tất cả 
các ứng dụng ở những nơi công cộng. Giấy 
chứng nhận tính vô hại xác nhận rằng 
PLEXIGLAS® không sản sinh bất kỳ loại khí 
độc cấp tính nào. Giấy chứng nhận này được 
ban hành bởi EPA GmbH, viện phân tích khói 
của vật liệu cháy và chịu trách nhiệm lập báo 
cáo chuyên môn và chứng nhận theo phân 
loại. Ngoài lượng khói thấp, đặc tính này  là 
yêu cầu trung tâm của hầu hết các yêu cầu 
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khi xây dựng gian hàng triển lãm. 

Tính ăn mòn của khói 
 

Các hỗn hợp khí ăn mòn không chỉ hình thành 
trong thời gian cháy mà trong cả quá trình 
chữa cháy và một khoảng thời gian dài sau 
đó, gây hại cho người, nhà cửa và các thiết bị. 
Các chất tới hạn thường đọng lại và bám chặt 
trên bề mặt hoặc liên tục thải ra trong không 
khí. Những thiệt hại do chúng gây ra có thể 
lớn hơn nhiều so với những thiệt hại mà lửa 
gây ra trực tiếp. Các thử nghiệm thực hiện 
theo DIN VDE 0482-267 và nghiên cứu riêng 
được công ty thực hiện cho thấy rõ: Khói và 
các thành phần cơ bản của PLEXIGLAS® 
không bị ăn mòn, đồng thời không bám dính 
vĩnh viễn lên bề mặt. 
 

 
Sự lây lan của ngọn lửa  
 

Khi vật liệu bắt đầu đốt cháy, chúng có thể bắt 
cháy các vật lân cận. Tốc độ lửa lây lan phụ 
thuộc vào một số yếu tố khác nhau. 
Sự lây lan của vật liệu được xác định bằng 
phương pháp thử nghiệm khác nhau, tùy 
thuộc vào ứng dụng. 
 
Biểu hiện bốc cháy/chỉ số vật liệu xây 
dựng 
 

Biểu hiện bốc cháy của một vật liệu là một 
trong những tiêu chí đánh giá chỉ số vật liệu 
xây dựng. PLEXIGLAS® xếp hạng B2, có khả 
năng bắt cháy thông thường theo DIN 4102, 
và do đó được chấp thuận áp dụng cho một 
loạt các ứng dụng trong nhà và ngoài trời. 
Ngoài ra, PLEXIGLAS® xếp loại trong 
Euroclass E theo DIN EN 13501. Ngoài việc 
thử nghiệm bốc cháy theo các tiêu chuẩn nhất 
định, một số thử nghiệm thực hiện dưới sự 
giám sát của bộ phận giám sát cháy cho thấy 
PLEXIGLAS® thường không bắt cháy từ các 
nguồn như hoa lửa hàn hoặc tia lửa bay từ 
hoạt động mài, pháo hoa cầm tay, pháo hoa 
hoặc than nóng sáng. 

Biểu hiện nhỏ giọt 
 

Biểu hiện nhỏ giọt của vật liệu cháy hoặc 
nóng chảy không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào 
đặc tính của vật liệu mà còn phụ thuộc vào 
quá trình tiến triển của một đám cháy. Đánh 
giá biểu hiện nhỏ giọt là một trong các nghiên 
cứu được sử dụng để xác định chỉ số vật liệu 
xây dựng. 

PLEXIGLAS® được đánh giá là loại vật liệu 

xây dụng loại B2, không có biểu hiện chảy giọt 
khi cháy theo DIN 4102. Biểu hiện cháy này 
được xác nhận bởi Euroclass E theo DIN EN 
13501. 
 
Đặc điểm dập lửa 
 

Các loại vật liệu bị cháy theo nhiều hình thức 
khác nhau, tùy thuộc vào thành phần hóa học 
hoặc trạng thái của chúng. Vật liệu được chia 
thành bốn cấp độ cháy, ABCD để đánh giá 
các yêu cầu dập lửa. 
Tùy thuộc vào mức độ chịu lửa, chỉ có một số 
chất dập lửa có thể được sử dụng như nước, 
xốp, bột, CO2 ... 
Thông thường, để dập tắt PLEXIGLAS®, chỉ 
cần một lượng nhỏ nước. Tuy nhiên, tất cả 
các chất dập lửa khác đều phù hợp ngang 
nhau, tạo điều kiện dập lửa dễ dàng. 
 
Tổng quan 
 

● PLEXIGLAS® hầu như không phát 
sinh khói khi đốt cháy. Euroclass E, 
DIN EN 13501, mức độ hình thành 
khói thấp. 

● PLEXIGLAS® không sản sinh khí độc 
cấp tính. DIN 53436 

● PLEXIGLAS® không gây ra tác động 
ăn mòn trong trường hợp hỏa hoạn. 
DIN VDE 0482-267 

● PLEXIGLAS® có thể bị dập tắt bằng 
nước và tất cả các chất dập lửa khác. 

● PLEXIGLAS® được chấp nhận là một 
vật liệu xây dựng sử dụng cho các 
ứng dụng trang trí nội thất và ngoại 
thất. 

● PLEXIGLAS® được thử nghiệm theo 
tiêu chuẩn ASTM D 635-81 và một số 
tiêu chuẩn khác. 

● PLEXIGLAS® được phân loại ở cấp 
B2, có khả năng bắt cháy thông 
thường, không nhỏ giọt khi cháy theo 
DIN 4102. Euroclass E, DIN EN 
13501, không có giọt khi cháy. 

● PLEXIGLAS® được sử dụng trong 
các công trình công cộng như trường 
học và các trường mẫu giáo. 

● PLEXIGLAS® đã được chấp nhận sử 
dụng trong nhiều thập kỷ trong ngành 
công nghiệp hàng không trong cửa sổ 
máy bay. 
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® = thương hiệu đã được 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). 
 

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

 

 
Số tham chiếu 211-10 Tháng 02/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                


