
 
 

 
 
 
 

Placa Lexan* solid – Ghid de procesare 
 
Formarea, prelucrarea, finisarea şi decorarea plăcii solide placate şi neplacate 
 
 
 

Împreună în viitor 
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Cuprins 
 
 
 
Introducere              
 
Formarea 
 
Formarea 
 
Pre-uscarea 

Tehnici de termoformare 
Încălzirea 

Răcirea 
Curbarea la cald 
Formarea prin presiune 

Formarea simultană a două plăci 
Proiectarea şi designul produsului 
Matriţe şi proiectarea acestora 

Bolţi / domuri şi priramide 
Pliere la cad 

 
Tehnici de prelucrare 
 
Tehnici de prelucrare 

Găurirea 
Frezarea 
Dispozitive mecanice de fixare / prindere 

Sisteme de nituire 
Diverse tehnici de prelucrare 

 
Finisarea, decorarea şi curăţarea 
 
Finisarea, decorarea şi curăţarea 

Rezistenţa la chimicale 
Vopsirea 

Imprimarea cu site 
Tratarea anti-statică 
Adezivi şi materiale de etanşare 

Recomandări privind curăţarea 
 
Contact 
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Formarea 
 
De la trenurile de mare viteză la mobilierul stradal şi de la snowmobile la semnalistica de 

pe şosele şi autostrăzi, produsele din placă Lexan* sunt proiectate şi produse într-o gamă 

diversă de forme şi mărimi. Una dintre cele mai economice metode de producere a 

acestor piese este termoformarea.  

 

Termoformarea plăcilor din policarbonat Lexan este un proces tehnologic verificat care îi 

conferă proiectantului libertatea de concepţie a unor forme complexe cu caracteristici de 

cost / performanţă care oferă avantaje semnificative în comparaţie cu metodele de 

producţie tradiţionaliste. Costul relativ scăzut al echipamentelor, producţia mare şi durata 

scurtă până la onorarea comenzilor contribuie toate la producerea prin această metodă a 

produselor din placă. 

 

Odată cu introducerea pe piaţă a tipurilor de placă solidă din policarbonat Lexan* Exell*-D 

şi Lexan* Margard* FMR, aplicaţiile de termoformare se pot realiza şi cu produse de 

valoare ridicată prin tratarea suprafeţelor acestora, oferind inginerilor oportunităţi 

îmbunătăţite de proiectare şi design. Deşi procesul de termoformare este foarte simplu, 

numărul diferitelor etape de procesare, producţie, design şi finisare este foarte variat. 

 

Acest ghid prezintă câteva tehnici utilizate la proiectarea şi fabricaţia produselor din placă 

din policarbonat Lexan, cu scopul de a veni în sprijinul proiectantului şi procesatorului la 

alegerea unei metode de producţie corespunzătoare.  
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Formarea 
 
Tabelul 1: Formabilitatea 
 
Materialul Formare cu 

vacuum 
Formare 
în fald 

Formare 
2 plăci 

Formare cu 
presiune 

Pliere la rece 
/ la cald 

Curbare 
la rece 

Laminare 
plană 

Laminare 
curbă 

Lexan 9030 / 9030 TG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Lexan ULG1003 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Margard MR5E     ■    

Margard MRA3     ■    

Margard HLG5     ■  ■  

Margard HLGA3     ■  ■  

Margard MR5 IR      ■    

Margard FMR  ■   ■ ■   

Margard FLG5 XT  ■   ■  ■ ■ 

Exell-D / Exell-D TG ■ ■ ■ ■ ■ ■   

Exell-D SC IR ■ ■ ■ ■ ■ ■   

Exell-D ST ■ ■ ■ ■ ■ ■   

Tipuri de placă pentu 
semnalistică ■ ■ ■ ■ ■ ■   

CTGXT / CTGXT AF  ■       

Tipuri FR, rezistente la foc  ■ ■ ■ ■ ■ ■   

Gepax ■ ■ ■ ■ ■ ■   

Ultem ■  ■ ■ ■ ■   

 
  
*  Placa transparentă poate prezenta o suprafaţă opacă şi cu distorsiune optică în urma contactului cu suprafaţa matriţei.  
** Suprafaţa rezistentă la abraziune sau protejată UV poate fi deteriorată în cursul procesului de pliere în zona de pliere a plăcii. 
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Formarea 
 
Pre-uscarea 
 
Majoritatea răşinilor termoplastice, inclusiv produsele din 
placă, sunt hidrofile, adică absorb umezeala. Umezeala se 
formează în placa din polimer pe durata fabricaţiei, 
manipulării, transportului şi depozitării acesteia. Această 
problemă nu există imediat după extrudare dar la 
termoformare, umezeala în exces acumulată în placă 
poate conducxe la formarea de bule de aer şi alte 
probleme legate de aspectul suprafeţei plăcii precum şi la 
o reducere a nivelului de performanţe ale plăcii.  
 
Deşi cantitatea de apă absorbită este nesemnificativă în 
comparaţie cu cea din alte materiale hidrofile, este esenţial 
ca aceasta să fie îndepărtată înaintea formării. În acest 
scop se recomandă un cuptor cu circulaţie forţată de aer la 
temperatura de 125°C±3°C. Temperatura nu trebuie să 
depăşească 125°C  iar volumul de aer din cuptor trebuie 
înlocuit de 6 ori pe oră pentru a se putea îndepărta / 
elimina vaporii de apă în scopul prevenirii deteriorării 
plăcii. 
 
După îndepărtarea foliei de protecţie, plăcile se vor atârna 
vertical în cuptorul de uscare şi se va efectua pre-uscarea 
plăcilor conform indicaţiilor din tabelul 2. Alternativ, plăcile 
pot fi aşezate pe rastele cu distanţa cuprinsă între 1,0 – 
2,5 cm între plăci. După efectuarea pre-uscării plăcile ar 
trebui să fie procesate în termen de câteva ore.  Limita de 
timp depinde de grosimea peretelui şi de condiţiile locale 
de mediu / de climă. 
 
Tabelul 2:  Timpii recomandaţi pentru pre-uscare 

Grosimea plăcii (mm) Timpii de uscare (ore) 

0,375 0,15 

0,50 0,25 

0,75 0,50 

1,00 1,00 

1,50 1,50 

2,00 3,00 

3,00 4,00 

4,00 10,00 

5,00 16,00 

6,00 24,00 

8,00 36,00 

9,50 40,00 

12,00 48,00 

15,00 56,00 
 

Tehnici de termoformare 
 
Produsele din placă de policarbonat Lexan* se pot 
termoforma cu uşurinţă iar prin intermediul acestui proces 
se pot produce o gamă largă de aplicaţii. Etapele de bază 
sunt încălzirea, formarea propriu-zisă şi răcirea produsului 
din placă termoplastică. Există un număr diferit de tehnici 
de formare, dintre care unele necesită doar încălzirea 
pentru a permite plăcii să se plieze pe o matriţă simplă, 
mamă sau tată, aşa cum este cazul la formarea de pliuri /   
falduri. Altele, aşa cum este cazul la formarea prin vacuum 
/ vid sau presiune, necesită ca după încălzire, placa preia 
forma modelului / matriţei prin aplicarea presiunii sau 
vacuumului.  
 
Deşi fiecare proces este uşor diferit, după cum se poate 
vedea în Fig. 1 şi 2, etapele de bază sunt similare.  
Mai întâi, se prinde placa pe toată lungimea marginilor ei 
într-o ramă-cadru. Sursa de căldură trece deasupra plăcii, 
marindu-i temperatura până ce placa devine elastică. Se 
îndepărtează sursa de căldură şi se ridică masa / 
platforma matriţei. Se evacuează aerul dintre placă şi 
matriţă iar placa este coborâtă până ia forma matriţei. Se 
poate aplica şi o presiune pe piesa superioară / pozitivă a 
matriţei în scopul reproducerii detaliilor matriţei. Apoi placa 
este lăsată să se răcească, matriţa este coborâtă iar 
produsul este scos din utilaj. Marginile de prindere ale 
ramei-cadru sunt scoase de pe produs, iar dacă este 
necesar, se execută operaţiile maşinale de finisare pentru 
a termina produsul.  
 
Ca şi proces de fabricaţie, această tehnică oferă avantaje 
importante, fiind utilizată pe scară largă pentru simplitatea 
şi costurile ei reduse. Trebuie reţinut că pentru a-şi păstra 
placările de protecţie, placa Lexan Margard nu se poate 
termoforma. 
   
Iată care sunt principalele avantaje ale termoformării:  
 

• Producţia de la piese mici la piese mari 
• Durată scurtă de realizare / obţinere a produsului 
• Produse realizate în serii mici şi medii 
• Flexibilitate 
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Formarea 
 
 

 
 

 

 

1. Formare pozitivă şi 
formare negativă 

 
2. Formarea prin presiune şi 

formare cu contra-piesă 
 

 

 
 
 
Formarea 

Sursa de căldură 

Matriţă 

Conductă de vacuum  

Produs 

Sursa de căldură (pe ambele feţe ale plăcii) 

Matriţă 
 
 
 
 
 

„Umflare” 

Ridicare matriţă< 
Coborâre contrapiesă 

 
Formarea finală 
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Încălzirea şi răcirea 
 
Încălzirea 
Încălzirea controlată şi uniformă a plăcii din 
policarbonat Lexan este factorul critic pentru 
producerea unor piese termoformate de 
calitate. Se recomandă utilizarea surselor de 
căldură de tip sandwich deoarece acestea 
asigură o încălzire lentă şi uniformă pe 
ambele feţe ale plăcii. Aceste radiatoare pot 
fi de tip ceramic sau de tip cuarţ cu infra-
roşu. Se recomandă cronometre 
proporţionale împreună cu o rată controlată 
a încălzirii şi se va acorda atenţie deosebită 
influenţelor cauzate de variaţiile / fluctuaţiile 
de putere şi curenţilor de aer (rece). 
Încălzirea lentă va elimina punctele de 
căldură maximă şi va permite marginilor 
plăcii să atingă temperatura necesară pentru 
formare. 
 
Se recomandă pre-încălzirea ramei – cadru 
la temperatura de 120°C – 130°C. Deoarece 
placa din policarbonat Lexan se răceşte 
rapid este esenţial ca controlul final şi 
încălzirea să se facă chiar în cadrul utilajului 
de formare. Temperaturile normale ale plăcii 
pentru formarea mecanică şi pentru 
termoformare sunt cuprinse în domeniul 
170°C – 225°C.    

 
Condiţiile optime pentru formare depind de 
proiectul / designul piesei respective, de raportul de 
tragere/extrudare, grosimea plăcii şi tehnica de 
formare utilizată. Pentru toate cazurile se aplică 
următoarele reguli:  

• Formarea la temperaturi scăzute conferă 
cea mai bună rezistenţă la cald, reduce la 
minim subţierea în punctele critice şi 
reduce, de regulă, durata ciclului.  

• Formarea la temperaturi ridicate rezultă în 
cele mai scăzute nivele de tensiuni interne 
dar măreşte contracţia în matriţă iar 
grosimea materialului s-ar putea să nu fie 
uniformă. 

Un compromis între acestea va conduce la 
producerea unor piese cu proprietăţi acceptabile cu 
durata satisfăcătoare a ciclurilor.  
 
Răcirea 
Durata răcirii este determinată de mai mulţi factori. 
Printre aceştia se includ temperatura mediului 
ambiant, temperatura de formare şi temperatura 
matriţei, materialul matriţei, sistemul de răcire, 
grosimea şi complexitatea piesei. Având în vedere 
faptul că policarbonatul Lexan are o temperatură 
de distorsionare relativ ridicată, piesele formate pot 
fi scoase din matriţă la o temperatură de 
aproximativ 125°C. Nu se recomandă răcirea 
piesei cu circuit forţat de aer sau cu apă. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rama-cadru de prindere a plăcii 

Placa 

Sursa de căldură 

Sursa de căldură 
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Formarea 
 

Curbarea la cald 
Curbarea la cald constituie cea mai simplă tehnică de 
formare. Se foloseşte sau o matriţă-mamă sau o matriţă-
tată, se încălzeşte placa şi se lasă să ia forma matriţei prin 
propria greutate (a plăcii) sau prin aplicarea unei uşoare 
presiuni mecanice. 
Procesul implică aşezarea plăcii (după ce i s-a îndepărtat 
folia de protecţie) şi a matriţei într-un cuptor cu circulaţie 
forţată de aer cald. Se creşte temperatura până în punctul 
la care placa se inmoaie / se pliază sub propria ei greutate 
(între 140°C şi 155°C) şi ia forma matriţei. Apoi ambele se 
pot scoate din cuptor şi se lasă să se răcească. Fig. 4 
ilustrează etapele de bază. Depăşirea punctului de sticlire 
/ de tranziţie spre sticlire a materialelor Lexan va cauza o 
calitate optică scăzută. Pre-uscarea nu este necesară, 
având în vedere temperaturile scăzute de procesare.  
Procesul de curbare la cald poate implica mai multe 
proceduri diferite. Acestea includ:  
• Formarea plăcii sub propria greutate la o temperatură 

de ±155°C.  
• Formarea plăcii sub propria greutate şi prin aplicarea 

unei uşoare presiuni mecanice la temperatura de 
±155°C.  

• Curbarea la rece intr-un dispozitiv de prindere / fixare şi  

introducerea acestora într-un cuptor la temperatura de 
150°C – 165°C. 

• Curbarea la rece peste o matriţă, expunerea la o 
temperatură de ±155°C şi aplicarea de vacuum pentru 
obţinerea unei forme tridimensionale, 3D. 

 

Etapele de bază ale curbării la rece trebuie să fie respectate 
cu stricteţe pentru a evita apariţia crăpăturilor de suprafaţă în 
cazul produselor placate. Trebuie să permiteţi întotdeauna 
răcirea lentă, neforţată. Când formarea se face sub propria 
greutate se vor folosi plăci supradimensionate în scopul 
evitării problemelor legate de contracţia materialului. 
Alternativ, se poate încălzi doar placa în cuptor iar matriţa să 
fie în afara acestuia. Odată ce placa a atins temperatura 
necesară, se va muta rapid şi se va lăsa să se muleze pe 
matriţă. Mutarea plăcii din cuptor pe matriţă trebuie să fie 
foarte rapidă, având în vedere că placa Lexan se întăreşte la 
scurt timp după scoaterea din cuptor. Aplicaţiile tipice includ 
viziere şi vitraje auto de siguranţă, cazuri în care produsele 
din placă Lexan corespund cu brio cerinţelor şi condiţiilor de 
calitate. În cazul acestor tipuri de aplicaţii matriţa trebuie să 
fie dintr-un material foarte lucios, ca de exemplu oţel, 
aluminiu sau chiar sticlă, cu scopul de a se realiza calitatea 
optică corespunzătoare.  

 

4. Aranjamente tipice pentru curbarea 
la cald 
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Formarea 
 

 
 

Formarea prin presiune  
Formarea prin presiune este, în esenţă, similară formării 
cu / prin vacuum. Diferenţa constă în faptul că în timpul 
fazei finale de formare se aplică / introduce aer comprimat 
în partea superioară a matriţei pentru a forţa placa să se 
muleze cât mai exact pe matriţă. Rezultatul este un 
produs foarte bine conturat şi cu detalii exacte. 
Etapele de bază sunt ilustrate in Fig. 5, în care se vede 
camera de presiune montată deasupra plăcii. Printre 
detaliile tipice şi de fineţe care se pot realiza prin 
intermediul acestui proces se numără suprafeţele 
texturate şi razele mici.     

Camera de presiune 
 
Radiator pe ambele feţe 
Material 
 
 
Camera de presiune 
 
Camera de presiune 

Formare / Curbare prin 
presiuneâ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înălţimea maximă la 
formarea / curbarea 
prin presiune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urcarea matriţei / 
coborârea camerei de 
presiune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalizarea formării 

Aplicarea presiunii 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aplicarea vacuumului 

 5. Termoformarea cu presiune 
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Formarea simultană a două plăci / 
Formarea unui produs format din 2 plăci  
Formarea simultană a unui produs format din 

două plăci este o evoluţie a formării prin 

vacuum prin care două plăci sunt format 

simultan şi se obţine o aplicaţie cu o 

secţiune goală şi etanşă.  

Etapele de bază ale acestui proces sunt 

prezentate în Fig. 6. Controlul exact al 

temperaturii constituie elementul esenţial al 

acestei tehnici, având în vedere că numai 

una dintre feţele plăcii este încălzită.  

Capacitatea de a controla temperatura de 

încălzire a plăcii / plăcilor în zone individuale 

este vitală.  

Se impune şi instalarea de celule 

fotoelectrice cu scopul de a controla îndoirea 

plăcii sub propria greutate iar în majoritatea 

cazurilor se impune şi intalarea de aer cald 

pentru a împiedica contactul dintre / 

atingerea între cele 2 plăci. Fiind un proces 

extrem de competitiv de producere a unor 

piese cu goluri în secţiune, acesta se 

pretează în special pentru fabricarea de 

aplicaţii de dimensiuni mari. Printre acestea 

se includ în mod tipic cutii de bagaje, 

conducte de aer, domuri luminatoare şi trage 

de acoperiş. Îmbinarea dintre cele două 

piese se face prin combinaţia dintre topirea 

materialului celor două plăci şi presiunea 

exercitată de matriţe. Astfel, nu mai este 

necesar nici un fel adaus de adeziv. Această 

metodă se poate aplica la producţia unor 

piese formate din materiale, culori şi grosimi 

diferite. 

Echipamente complet automatizate pentru 
acest tip de formare sunt produse de firmele 
Geiss, din Germania, şi Canon Shelley, din 

Marea Britanie.  

 
 

 6. Formarea simultană a două plăci 

 
 
 

 

2 plăci 
încălzite 

Matriţă – mamă / 
Partea superioară 

Matriţă – mamă / 
Partea inferioară 

ÎÎncălzire 
sandwich  

Piesă 
formată 
cu gol 
interior 

Aplicare vacuum 
 

Plăci formate pe 
matriţă prin 
presiune de aer 

 Presiune de 
aer, injectată 

Aplicare vacuum 
 

Aplicare vacuum 

Plăci formate pe 
matriţă 

Aplicare vacuum 
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Proiectarea / Designul produsului  
 

Factorii de importanţă majoră care influenţează 

proiectarea / designul produsului obţinut prin 

termoformare se împart în 4 categorii: 

funcţionalitate, eficienţă economică, estetica şi 

fabricaţia. Primele trei categorii depind în mare 

măsură de produsul propriu-zis, dar în domeniul 

fabricaţiei apar limite impuse de natura procesului. 

Pentru a veni în sprijinul proiectantului şi a 

producătorului pe parcursul procesului de 

proiectare, vom numi în continuare factorii principali 

care determină fabricaţia: 

 
Geometria produsului 
Geometria reperului respectiv determină gradul de 

întindere / alungire a plăcii, care la rândul său 

depinde de raportul de tragere / extrudare. Acest 

raport de tragere reprezintă relaţia dintre aria 

suprafeţei produsului termoformat (S) şi suprafaţa 

disponibilă a plăcii în interiorul ramei-cadru (s) de 

care este prinsă  placa. (Vezi Fig. 7)   

Raportul de tragere (Qs) = s 
       S   = LW 

LW + 2LH + 2WH 
  

O relaţie similară există şi între grosimea plăcii şi 
grosimea medie a produsului termoformat. 
 

QT =        T’ 
       T  

 

Recomandările de mai sus presupun o distribuţie 

uniformă a grosimii pe întreaga suprafaţă a piesei 

cu o geometrie mai mult sau mai puţin simetrică. În 

cazul în care componenta este lungă şi subţire, 

tragerea / îndinderea plăcii poate fi unidirecţională, 

ceea ce ar conduce la o subţiere excesivă în 

anumite zone. În asemenea cazuri se recomandă 

ca adâncimea de tragere să fie limitată la o valoare 

egală cu cea mai mică lăţime a produsului. Pentru 

produsel formate cu vacuum se acceptă un raport 

de tragere de maxim 3:1.   

 
 
7. Determinarea marimii plăcii de termoformat 
 
8. Mărimea plăcii necesară pentru termoformare 

 
 

Matriţă 

Aria încălzită 

Mărimea plăcii 

Aria încălzită + 2 x 15 cm pentru prindere 
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Razele produsului  
În toate cazurile, indiferent dacă este vorba de formare 
pozitivă sau negativă, toate modificările de geometrie / pla-
neitate trebuie să fie prevăzute cu raze generoase. Criteriul 
de bază îl constituie faptul că toate razele ar trebui să fie cel 
puţin egale cu grosimea peretelui. Instrucţiunile generale 
sunt ilustrate în Fig. 9. 
 
Unghiuri de tragere 
Produsele din placă de policarbonat Lexan, le fel ca toate 
materialele termoplastice, se contractă la răcire. Din aceste 
motive este esenţial ca toate suprafeţele să fie prevăzute cu 
unghiuri de tragere corespunzătoare astfel încât să se 
asigure scoaterea uşoară a piesei din matriţă. Se 
recomandă unghiuri de 2° - 3° pentru matriţe pozitive. 
Totuşi, de preferat sunt unghiurile de 5° - 7° acolo unde 
geometria piesei permite acest lucru. Unghiurile minime 
recomandate pentru formarea negativă sunt de 0,5° - 1°. În 
cazul în care matriţa este texturată se recomandă unghiuri 
de minim 2° - 3°.  În scopul evitării tensiunilor interne şi 
scoaterea cu dificultate a piesei din matriţă în urma 
contracţiei la răcire, scoaterea piesei formate de Lexan din 
matriţă ar trebui să se facă la temperatura de 120°C. 
 
Decupări în partea inferioară a piesei 
Decupările în partea inferioara a piesei sunt posibile în cazul 
formării cu vacuum, însă aceste decupări fac ca matriţa să 
fie mai complexă iar procesarea mai critică. Decupările în 
partea inefrioare a piesei sunt mai des întâlnite la formarea 
negativă iar cea mai simplă metodă constă din utilizarea 
unei piese libere, amovibile în matriţă.  Exemplul tipic îl 
constituie un inel / guler pe circumferinţa piesei, aşa cum 
este ilustrat în Fig 10. Piesa liberă poate fi un inel format din 
2 sau mai multe componente care se îndepărtează de pe 
piesă imdiat după termoformare. Această metodă de 
execuţie a unei decupări în partea inferioară a piesei este 
foarte laborioasă şi, în mod evident prelungesc durata 
ciclului. Pentru serii mari, piesele amovibile pot fi acţionate 
de cilindrii pneumatici sau hidraulici.  

9. Recomandări privind razele minime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Aranjament tipic pentru decupare în partea inferioară 
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Matriţe şi design de matriţe  
 
Matriţele utilizate pentru formarea produselor din placă de 
policarbonat Lexan sunt relativ ieftine şi pot fi realizate 
dintr-o mare diversitate de materiale. În funcţie de numărul 
de piese de produs / format şi de calitatea acestora, 
matriţele pot fi produse lemn, gips, răşini epoxidice, 
poliester cu armătură metalică şi metal. Deoarece aceste 
matriţe trebuie să reziste numai la presiunea atmosferică 
uzura este minimă iar curgerea plasticului pe suprafaţa 
matriţei este redusă la minim. Pentru prototipuri şi serii mici 
se pot produce matriţe din lemn. Deşi matriţele din lemn au 
avantajul disponibilităţii şi al uşurinţei de prelucrare, ele au 
şi dezavantaje. Printre acestea se numără: instabilitatea 
dimensională, mai ales la temperaturi de formare ridicate 
iar în cazul unor modele mari presiunea de scoatere a 
piesei poate conduce la deteriorea suprafeţei matriţei. 
Pentru serii de producţie  medii şi mari se recomandă 
răşini epoxidice sau acrilice cu uscare / întărire la rece sau 
materiale de matriţare umplute cu aluminiu. În aceste 
cazuri se vor prevedea canale de răcire care să preia 
căldura şi să împiedice acumularea acesteia. Este esenţial 
pentru consistenţa piesei ca pe durata formării temperatura 
matriţei să fie menţinută constantă.  
 
Contracţia 
Pentru a se permite contracţia piesei după formare, trebuie 
să se adauge la toate dimensiunile 0,6% - 0,7% la o 
matriţă încălzită la 120°C.  
 
Orificii pentru vacuum 
Evacuarea aerului din matriţă trebuie să se facă cât de 
repede posibil. Totuşi, orificiile de evacuare a aerului nu 
trebuie atât de mari încât să lase urme pe produsul format. 
Pentru a evita lăsarea de astfel de urme pe produs se 
recomandă orificii cu diametrul de 0,5 – 0,7 mm. Orificiile 
se pot face in partea inferioară a matriţei pentru a se 
îmbunătăţi evacuarea, aşa cum este ilustrat în Fig. 12.  
Fig 13 prezintă aranjamentul cu şaiba-distanţier şi canalul 
de evacuare. 

 

 
11. Matriţă tipică pentru formarea cu vacuum 

 

 
12. Recomandări pentru orificiul de evacuare a aerului 

 
13. Recomandări pentru proiectarea canalului de evacuare a aerului  

 
 
 
 
 

Matriţa 

Placa de bază  Şaibe distanţier 
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Domuri / bolţi şi piramide  
 
Domurile / bolţile constituie probabil cea mai 

simplă aplicaţie a procesului de termoformare. 

Această tehnică implică prinderea marginilor 

plăcii şi, după încălzirea acesteia, se aplică o 

uşoară presiune de jos în sus. Apoi placa se 

întinde ca o membrabă elastică şi formează 

domul / bolta. Cu un control foarte exact al 

presiunii se va menţine această formă până 

când placa se răceşte. Etapele de bază ale 

acestui proces sunt ilustrate în Fig. 14. Ducând 

acest proces mai departe, se pot produce 

piramide, aşa cum se poate vedea în Fig. 15. 

Un simplu schelet din lemn acţionează ca o 

matriţă iar, după aplicarea presiunii, se ridică 

matriţa şi se lasă placa să se răcească pe 

matriţă. Contactul cu matriţa este limitat la 

muchiile piramidei şi se pot produce cu uşurinţă 

piese de calitate optică. Domeniul optim de 

temperatură de procesare este de 170° - 180°C.  

 

 

 

14. Domuri realizate cu presiune de aer 

 

 
 

 

 

 

15. Realizarea tipică de piramide 

 

 

 

Matriţă 

Produs finit 
 

Aer 

Aer 

Produs finit 
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Pliere la cald cu rezistenţă electrică 
 
Plierea la cald este un proces care implică încălzirea zonei de 
pliere pentru a permite plierea plăcilor mai groase şi obţinerea 
unor unghiuri mai ascuţite. Placa este încălzită local de-a lungul 
liniei de pliere prin intermediul unei surse de căldură radiante, în 
mod tipic cu rezistenţă electrică.  
În funcţie de reglajele specifice, placa se poate încălzi pe una 
sau pe ambele feţe. În cazul încălzirii unei singure feţe, placa 
trebuie să fie întoarsă de mai multe ori pentru a se realiza 
încălzirea optimă. Pe durata procesului de pliere la cald se poate 
lăsa folia de protecţie pe placă. Când placa atinge temperatura 
de 155°C – 165°C se opreşte alimentarea surselor de căldură şi 
se pliază placa la unghiul dorit. Pentru toleranţe mici şi / sau un 
volum mare de producţie se recomandă utilizarea unui utilaj de 
pliere echipat cu control pentru sursele de căldură de pe ambele 
feţe ale plăcii. În Fig. 16 este prezentat un astfel de aranjament 
tipic. Deoarece procesul implică încălzirea locală, nu se pot 
prevedea exact caracteristicile de dilatare termică ale plăcii. Linia 
de pliere este în general dreaptă pentru plăci cu grosimea de 
până la 1,0 m. Pentru plăcile cu lăţimea de peste 1,0 m linia de 
pliere este de regulă concavă, cu marginile exterioare ridicate, 
aşa cum se poate vedea în Fig. 17. Se pot construi niste suporţi 
care să permită răcirea plăcii în poziţie, reducându-se gradul de 
distorsionare. Pentru toate cazurile se recomandă producerea de 
prototipuri pentru a se determina fezabilitatea operaţiei de pliere.  
 
Această tehnică implică tensionarea plăcii, însă luând anumite 
măsuri de siguranţă, performanţele plăcii nu sunt afectate în mod 
semnificativ.  
 
 

 
 
Curbarea la rece 
 
Această tehnică simplă implică montarea unei plăci curbate prin 
exercitarea unei uşoare tensionări asupra acesteia. Nivelele de 
tensionare ale curbei depind de grosimea plăcii şi de raza curbei, 
iar, cu condiţia că nu se depăşesc valorile maxime prescrise, 
performanţele plăcii se păstrează. Criteriul de bază este că 
pentru placa Lexan neplacată raza minimă este de 100 ori 
grosimea plăcii, pentru placa Lexan Exell-D raza minimă este de 
175 ori iar pentru placa Lexan Margard FMR raza minimă este 
de 300 ori grosimea plăcii. Tabelul 3a prezintă razele minime de 
curbare la rece pentru diferite tipuri de plăci.  
Această tehnică nu se recomandă pentru placa Lexan Margard 
MR5E. Combinarea unei tensionări excesive cu condiţii chimice 
nefavorabile poate conduce la apariţia de crăpături în zona de 
contact. Este esenţial ca întotdeauna să se verifice compa-
tibilitatea chimică înaintea începerii lucrărilor de montaj. 
Curbarea plăcii Lexan CTC sau Lexan neplacate se poate face 
la o rază minimă de 100 ori grosimea plăcii respective.    

 

 
 

Tabelul 3a: Razele minime de curbare la rece 
Grosimea 
plăcii  
(mm) 

Raza minimă 
pentru placa Lexan 

Exell-D 
(mm) 

Raza minimă pentru 
produse din plăci 
Lexan neplacate 

(mm) 
1,0 - 100 
1,5 - 150 
2,0 350 200 
3,0 525 300 
4,0 700 400 
5,0 875 500 
6,0 1050 600 
8,0 1400 800 
9,5   
12   
15   

 
 
Tabelul 3a: Razele minime de curbare la rece 

Grosimea plăcii 
(mm) 

Lexan XT, 
Margard FMR5XT / FLG5XT* 

2 600 
3 900 
4 1200 
5 1500 
6 1800 
8 2400 

*placare pe 1 faţă FMR5XT 
 

 

Rama-cadru de 
prindere pivotată 
 
 
 
 

Placa Lexan 

Element de  încălzire cu 
rezistenţă electrică 

Rama-cadru de prindere a 
plăcii cu canale de răcire 

Banc de 
lucru 



16 / 28 
 

 
Formarea 
 

Plierea la rece 
 
Plierea la rece este posibilă deoarece produsele din placă Lexan 
sunt foarte ductile chiar şi la temperaturi scăzute. În toate 
cazurile procesul implică un anumit nivel de deformaţie plastică 
permanentă iar rezultatele depind de grosimea plăcii, sculele şi 
dispozitivele, de unghiul şi de forţa de pliere aplicată.  În Fig. 18 
este ilustrată operaţia tipică a unei linii de pliere la rece.  
 
Recomandări pentru plierea la rece: 
• Se vor utiliza scule şi dispozitive cu muchii ascuţite. 
• Alocaţi timp suficient pentru detensionarea plăcii după pliere 

(± 1 –  2 zile). 
• Nu micşoraţi unghiul de pliere pe durata montajului sau nu 

forţaţi placa în poziţia dorită. 
• Operaţia de pliere trebuie să fie rapidă pentru a avea 

rezultate optime. 
• Plăcile texturate se vor plia numai cu suprafaţa texturată ăn 

interiorul pliului. 
• Datorită detensionării imediate după pliere, pentru obţinerea 

unghiului dorit este necesară o supra-pliere. 
• În urma plierii plăcile colorate pot prezenta o variaţie de 

nuanţă de-alungul pliului.  
 
Placa Lexan trebuie să aibă muchiile rotunjite sau finisate la 45° 
pentru a evita apariţia crăpăturilor pe marginea plăcii la pliere. 
De regulă unghiul de pliere la rece este de max.  90° cu scopul 
de a limita tensionarea elastică critică. Plierea la rece a tipurilor 
de placă Lexan FR este limitată din cauza rezistenţei reduse la 
impact cu epruvetă crestată a acestor materiale. În urma plierii 
în material rămân tensiuni reziduale care reduc rezistenţa la 
impact a plăcii în zona de pliere. Din acest motiv ar trebui ca 
această tehnologie să se aplice numai unor aplicaţii cu solicitări 
mai reduse ale plăcii. Placarea „mar” – rezistenţă la frecare şi 
abraziune a plăcii Lexan Margard MR5E şi FMR şi faţa protejată 
UV a plăcii Lexan Exell-D pot fi deteriorate în timplul plierii în 
jurul zonei de pliere. Pentru mai multe informaţii cu privire la 
oricare dintre tehnicile de formare vă rugăm să contactaţi 
office@esprit.ro. Plierea la rece a tipului de plăci FR este limitată 
din caza rezistenţei reduse a materialului respectiv la impactul 
cu epruvetă crestată.      

   

 

 
 
Fig. 18: Plierea la rece 
 
 
 

 
Tabelul 4: Setări / Reglaje optime pentru materialele din placă Lexan  
Grosime 

mm 
Viteza de 

pliere 
(mm/min) 

Lăţimea 
şanţului 
(mm) 

Unghiul 
şanţului 

(mm) 

Raza 
lamei 
(mm) 

Unghiul 
lamei 

(°) 

Adâncime 
penetrare 

(mm) 

Timp de 
apăsare 

(s) 

Direcţia* 
(web/extr) 

Unghiul 
după 

pliere (°) 

Unghiul 
după 24 
ore (°) 

Crăpături 
(da / nu) 

4 500 16 30 1 28 10,75 4 web/extr 82,5 88,5 Nu 
5 1000 24 30 25 30 18,00 4 web/extr 85,5 91,5 Nu 
8 500 30 40 25 30 17,00 0 web* 84,5 90,5 Nu 
12 1000 40 40 25 30 23,93 4 web* 84 90 Nu 
15        web*    

 
*Numai plierea web - transversală pe direcţie de extrudare / nervuri dă rezultate bune. 
  Plierea longitudinală pe direcţia de extrudare, extr, pe direcţia nervurilor conduce la crăparea materialului.    
 
 
 
 

mailto:office@esprit.ro�


17 / 28 
 

 
Tehnici de prelucrare 
 

Tehnici de prelucrare 
 
Prelucrarea o definim ca fiind construcţia, fabricaţia sau 
asamblarea unor piese componente care se completează 
reciproc. În cazul produselor din placă din policarbonat Lexan 
acestea ar implica construcţia de panouri de vitraj, fabricaţia 
de produse de semnalistică pentru autostrăzi sau asamblarea 
unui ecran de protecţie în jurul unui utilaj. Într-un fel sau altul, 
fiecare dintre aceste aplicaţii trece prin procesul de fabricaţie, 
respectiv prelucrare. În cele ce urmează se vor prezenta 
tehnicile şi procesele utilizate la fabricaţia de produse finite 
din placă din policarbonat Lexan precum şi recomandări şi 
consultanţă în scopul obţinerii celor mai bune rezultate.  
 

Debitarea, tăierea, croirea şi decuparea cu fierăstrăul  
Produsele din placă din policarbonat Lexan pot fi tăiate uşor 
şi exact cu sculele folosite în mod curent. Se pot folosi cu 
succes fierăstraie circulare, cu bandă, pendulare şi de mână. 
Totuşi, trebuie să respectaţi anumite indicaţii. Indicaţiile 
generale sunt enumerate mai jos iar la fiecare secţiune sunt 
date recomandările specifice acesteia.  
 

• Placa trebuie să fie întotdeauna bine prinsă şi asigurată cu 
scopul de a evita producerea vibraţiilor şi a unor margini 
neregulate. 

• Toate sculele / fierăstraiele trebuie să fie echipate cu 
pânze cu dantură fină, special destinate prelucrării maselor 
plastice.  

• Nu se va îndepărta folia de protecţie de pe placă cu scopul 
evitării zgârierii sau deteriorării suprafeţei plăcii. 

• La terminarea acestei operaţii de tăiere a produselor din 
placă de policarbonat Lexan marginile plăcii trebuie să 
rămână curate şi netede.  

• Pe cât posibil se va curăţa placa de resturile rămase în 
urma tăierii şi de praf cu aer comprimat. 

 

Fierăstraie circulare 
Acest tip de operaţie de tăiere este cel mai frecvent şi chiar 
dacă viteza şi avansul de tăierenu constituie factori critici, 
trebuie să respectaţi instrucţiunile de mai jos: 
 

• Sunt de preferat pânzele de fierăstrău cu şanfren la 45° pe 
ambele laturi, la fiecare al doilea dinte, alternativ (vezi Fig. 
19), pentru a se ameliora tăierea şi a se reduce presiunea 
laterală.  

• Avansul trebuie să fie întotdeauna mic pentru a se obţine o 
tăietură curată.  

• Tăietura se va începe întotdeauna cu circularul la turaţia 
maximă. 

• Pentru plăci individuale cu grosimea sub 3 mm este de 
preferat să se utilizeze fierăstraie cu bandă sau pendulare 
în locul fierăstraielor circulare.  

 

 
Fierăstraie cu bandă 
 
Aceste fierăstraie pot fi de tip clasic, cu banda verticală, sau 
de tip orizontal, special concepute pentru debitarea plăcilor 
dim mase plastice. În ambele cazuri este foarte important ca 
placa să fie susţinută şi prinsă / fixată corespunzător pe toată 
durata debitării. Ghidajele fierăstrăilui trebuie să fie cât de 
apropiate posibil de placă pentru a se reduce curbarea pânzei 
şi abaterea de la linia de tăiere.  

 
Tabelul 5: Recomandări privind fierăstrăul folosit la debitare 
 

Fierăstrău 
 Circular Panglică 

Unghi de atac 20° -  30° 20° -  30° 
Unghi bază dinte 5° - 15° 0° - 5° 
Viteza de rotire 1800 – 2400 rpm 600-1000 m/min 
Distanţa dintre dinţi 9 – 15 mm 1,5 – 4 mm 

 
 

 

 
Fig. 20: Ghilotină. 
 
Fierăstraie pendulare şi bomfaiere 
Pentru aceste tipuri de fierăstraie se va acorda atenţie maximă 
susţinerii şi prinderii plăcii, mai ales în cazul utilizării unui fierăstrău 
pendular. Pânzele cu distanţa dintre dinţi de cuprinsă între 2 – 2,5 
mm sunt ideale, cu sublinierea că avansul trebuie să fie lent.  
 

 
Ghilotina 
Debitarea cu ghilotina se poate utiliza, de regulă, pentru toate 
tipurile de plăci cu excepţia tipului FR.  

 
 
 
 

Unghi de atac al dintelui  

Pânză de circular cu pastile vidia  
pentru debitarea plăcii Lexan 
 

 
 

Pasul / Distanţa dintre dinţi 
 

Unghi la baza dintelui: 
3° pozitiv 
3° negattiv 

Pânză de circular tipică: 
Diametru:  400 mm 
Distanţa între dinţi: 12 mm 
Adâncime dinte : ‚11 mm 
Viteza:  4.000 RPM 

 
Şanfren  
alternativ  
la 45° 
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Tehnici de prelucrare 
 

Găurirea 
Pentru găurirea produselor din placă Lexan se pot folosi burghie 
elicoidale de mare viteză pentru metale sau burghie vârf în unghi. Se 
pot folosi şi burghie cu pastile vidia care îşi păstrează capacitatea de 
tăiere mai mult timp. Cel mai important factor de luat în considerare 
la găurirea produselor din placă Lexan îl constituie căldura generată 
tocmai de către acest proces. Pentru a realiza o gaură curată, bine 
finisată, liberă de tensiuni, căldura generată trebuie menţinută la un 
minim absolut. Respectând câteva instrucţiuni de bază se poate 
realiza cu uşurinţă o gaură curată şi liberă de tensiuni.  
• Burghiul trebuie curăţat des cu scopul de a se preveni 

acumularea de material şi creşterea temperaturii generată prin 
frecare excesivă. 

• Burghiul se va scoate în mod frecvent din gaură şi se va răci prin 
suflare cu aer comprimat. 

• Placa trebuie să fie bine prinsă / fixată pe un suport stabil / solid 
pentru a se reduce vibraţiile şi pentru a se asigura obţinerea unor 
găuri de dimensiune corectă, dorită. 

• Distanţa minimă a marginii găurii faţă de marginea plăcii este de 
1,5 ori diametrul găurii. 

• Toate găurile se vor da la un diametru mai mare decât diametrul 
şurubului, nitului pentru a se permite dilatarea şi contracţia 
termică a plăcii. 

• Pentru utilizarea la producţia de serii mari sau de masă se 
recomandă utilizarea burghielor elicoidale cu pastile vidia.  

Vitezele de avans şi turaţia de găurire sunt prezentate în Tab. 7 iar 
diferitele configuraţii de burghie sunt prezentate în Fig. 21 – 23. 
 

Tabelul 6: Recomandări privind găurirea 
Diametrul găurii Viteza (rpm) Avans (mm/min) 

3 1750 125 
6 1500 100 
9 1000 75 
12 650 50 
18 350 25 

 

 

 
Fig. 21: Configuraţia tipică a unui burghiu 
 

 
Fig. 22: Burghiu pentru găuri cu diametru mare 
 

 
Fig. 23: Burghiu pentru găuri cu diametru redus 
 

 
 
Notă: Vă rugăm să contactaţi furnizorii de lichide 
pentru debitare, găurire şi lichide de răcire 
recomandate pentru policarbonat. 
 

Paralel la 
suprafaţa de tăiat 

greşit corect 
Unghiul  
vârfului  

burghiului 

 

Unghi de degajare 5° 

Vedere  
din faţă / 
de capăt 

Lame cuţit Unghiul 
marginii 

dălţii 
130° 

Margine 
daltă 

Paralel cu lama 

Lame 
cu unghi 

de 
degajare  

zero 

 
Unghiuri recomandate pentru burghiu: 
 

Unghi de aşezare 
Unghi de înclinare 
Unghi la vârf 
Unghiul elicei 
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Tehnici de prelucrare 
 

Frezarea 
 
Produsele din placă Lexan pot fi prelucrate cu ajurorul 
unor freze  convenţionale echipate cu scule aşchietoare cu 
cuţite / capete de frezare de mare viteză. Din nou, atragem 
atenţia asupra prinderii corespunzătoare a plăcii, care este 
de importanţă capitală. Sistemele de prindere mecanică 
sau cele cu vacuum asigură o prindere corespunzătoare. 
Tabelul 7 prezintă vitezele de aşchiere şi avansurile 
corespunzătoare cu un cap de frezare tipic, aşa cum este 
redat în Fig. 24. Răcirea cu circuit forţat de aer permite 
viteze de aşchiere mai mari. În orice caz, se va acorda o 
atenţie deosebită evitării supraîncălzirii materialului. Nu 
este recomandată utilizarea de lichide de tăiere care să 
ungă sau să răcească placa.  
Croirea computerizată constituie un proces complet 
automatizat. Acesta este foarte precis şi funcţionează atât 
vertical cât şi orizontal. Utilizarea unui dispozitiv de 
prindere a plăcii acţionat cu vacuum va elimina vibraţiile 
piesei şi va asigura o aşchiere de calitate. Se recomandă 
capetele de frezat mobile, de mare viteză, cu pastile vidia, 
cu 2 cuţite, cu o viteză de aşchiere / tăiere de 250 m/min la 
25.000 – 30.000 rpm la o grosime a plăcii de 4 mm.  
Pentru tipurile de placă FR vă rugăm să consultaţi 
office@esprit.ro.    
 
 
Tabelul 7: Recomandări privind frezarea 
 

Unghi de aşezare 5° – 10° 

Unghi de înclinare 0° - 10° 

Viteza de tăiere 100 – 500 m/min 

Avansul de prelucrare 0,1 – 0,5 mm/rot. 
 

Dispozitive mecanice de îmbinare / asamblare  
 

Toate tehnicile de îmbinare / asamblare mecanică implică 
o formă de dispoziti suplimentar de fixare, cu câteva 
excepţii. Alegerea acestui dispozitiv depinde adesea de 
natura fixării / îmbinării dorite. Pe când niturile sunt gândite 
ca o îmbinare permanentă, şuruburile şi şaibele pot fi 
detaşabile iar unele dintre clemele elastice pot fie fie 
permanente, fie separabile.  
Există o mare varietate de dispozitive mecanice de 
îmbinare / asamblare care se pot utiliza cu succes la 
asamblarea componentelor din plăci de masă plastică. 
Datorită lipsei de spaţiu vom prezenta numai un număr 
limitat dintre acestea. 
 

Spre simplificare ele se împart în 3 categorii: 
• Şuruburi şi piuliţe 
• Nituri 
• Cleme elastice şi alte dispozitive de prindere / 

îmbinare 
 

În cazul tuturor sistemelor de prindere / îmbinare se vor 
avea în vedere 2 factori importanţi:  
În primul rând, spaţiul liber necesar pentru dilataţia şi 
contracţia termică a plăcii. Toate găurile, deschiderile şi 
decupajele trebuie să fie supradimensionate pentru a 
permite modificările dimensionale ale plăcii care apar ca 
un rezultat al modificărilor de temperatură.  
În al doilea rând, distribuţia cuplului de strângere trebuie 
să fie uniformă. Cu ajutorul unor şaibe mari din cauciuc 
compatibil şi a şuruburilor şi niturilor cu cap mare cuplul de 
strângere trebuie să fie uniform pe toată suprafaţa şi nu 
trebuie să fie prea mare.     
 

Tabelul 8  
Materialul m/m°C x 10-5 

Placa Lexan 6,7 
Foaie de geam / sticlă 0,7 – 0,9 
Aluminiu 2,1 – 2,3 
Oţel 1,2 – 1,5 

 

 

 
Fig. 24:  Cap de frezare tipic 

Lamă cuţit freză 

mailto:office@esprit.ro�
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Tehnici de prelucrare 
 

Şuruburi cu filet metric 
Marea majoritate a acetui tip de şuruburi sunt produse din oţel 
iar pentru aplicaţii sepecializate se folosesc şuruburi din aliaje 
metalice. Mai jos sunt prezentate câteva exemple din acest tip 
de dispozitive de prindere / fixare. În Fig. 25 şi 26 sunt 
prezentate dispozitive de prindere cunoscute sub numele de 
„şuruburi sau ancore oarbe”. 
 

Şuruburi auto-filetante 
Şuruburile auto-filetate se folosesc pe scară largă în industria 
maselor plastice. În principiu, aceste şuruburi îşi produc propriul 
filet pe măsură ce sunt acţionate în gaură şi sunt utilizate în 
cazul unui ansamblu cu demontare şi montare repetată.  
Deşi majoritatea şuruburilor de acest tip sunt concepute pentru 

piese turnate din masă plastică, ele se pot adapta şi pentru 
aplicaţii din placă, cu ajutorul clemelor elastice şi şaibelor 
corespunzătoare.  
În Fig. 27 sunt prezentate câteva sisteme tipice de prindere / 
fixare.  
 

Atenţie! 
Dacă aplicaţia necesită asamblarea cu şuruburi se vor respecta 
următoarele recomandări. 
• Nu folosiţi şuruburi cu cap îngropat deoarece acestea exercită 

o presiune locală prea mare asupra plăcii 
• Asiguraţi-vă că şuruburile sunt foarte curate înainte de 

asamblare (fără ulei, vaselină sau alte protecţii). Unele uleiuri 
şi vaseline pot conduce la formarea de crăpături în placă. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 25. Piuliuţă şi ancoră oarbă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 26. Alte sisteme tipice de 
prindere / fixare 

 

Şaibă metalică cu cauciuc laminat  

Capac etanşare 

Gaură supradimensionată 

Placa Lexan Profil metalic 

 
Şaibă metalică  
cu cauciuc 
laminat 

Clemă elastică 

Distanţierul şaibei preia forţa de strângere 
 
Disponibil într-o mare varietate de vârfuri 

Placă din metal, fontă sau plastic 
de orice grosime 

Şaiba distanţier se roteşte liber pe şurub, pe care 
este deja montată. 
Plasticul este supus unei presiuni controlate prin 
arcuirea  şaibei   

Disponibil în cele mai variate forme de cap 

Produs din placă 

Filetul din interiorul şaibei asigură 
rezistenţa la uzură a metalului 
subţire 
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Sisteme de nituire 
De nituirea este o tehnică de asamblare des folosită şi 
eficientă, trebuie respectate câteva instrucţiuni la aplicarea 
ei:. Nituirea poate crea tensiuni radiale şi de compresie 
asupra plăcii din material plastic şi de aceea trebuie să se 
acorde o importanţă deosebită distribuirii acestor forţe pe o 
suprafaţă cât de mare posicil. În cazul unei asamblări 
plastic – plastic se recomandă utilizarea unei contra-şaibe 
cu cauciuc laminat în scopul reducerii tensiunilor de 
compresiune. În cazul în care diametrul nitului cu garnitură 
de cauciuc este cu puţin mai mare decât diametrul găurii, 
tensiunile de apăsare inelare se vor transmite mai degrabă 
şaibei decât plăcii din materal plastic.  
Pentru asamblările plastic-metal, capul nitului cu şaiba din  

cauciuc ar trebui să fie montat pe plastic iar gaura plăcii 
trebuie să fie supradimensionată, suficient de mare încât 
să permită mişcarea plăcii cauzată de dilatarea sau 
contracţia sa termică. Mărimea găurii trebuie să fie de 1,5 
ori mai mare decât diametrul capului desfăcut / expandat 
al nitului. Diametrele niturilor ar trebuie să fie cât de mari 
posibil iar şaibele ar trebui să fie de 5 – 10 ori diametrul 
lor. SABIC Innovative Plastics recomandă utilizarea 
niturilor din aluminiu, alamă şi cupru. Există mai multe 
tipuri diferite de sisteme de nituri dar cele mai des folosite 
sunt niturile-pop. Acest tip de nit asigură asamblarea a 
două componente cu acces restricţionat la o singură faţă a 
acestora.  
În Fig. 28 şi 29 sunt ilustrate diferite sisteme de nituire.  

 
 
 

 
Garnitură 
din cauciuc 
compatibil 

 
Placa 
Lexan 

Contra-şaibă din metal 

Contra-şaibă cu 
cauciuc laminat 

Garnitură 
din cauciuc 
compatibil 

Gaură supradimensionată Metal 
     
    Plastic 
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Alte tehnici de prelucrare 
 
Printre aceste tehnici se numără: 

• Debitarea cu foarfeci / ghilotina 

• Filetare cu tarod  

• Ştanţare 

• Tăierea cu laser 

• Tăierea cu jet de apă 

 

Deşi aceste tehnici sunt utilizate, ele nu sunt recomandate 

datorită faptului că fie induc tensiuni nedorite în piesa finită 

sau au ca rezultat o finisare superficială neco-

respunzătoare. Atât procesul de debitare cu foarfeci cât şi 

cel de ştanţare implică o acţiune de tăiere cu ghilotina sau 

ştanţa, care au tendinţa de a lăsa o suprafaţă tăiată 

nefinisată. Această suprafaţă prezintă adesea crăpături 

microscopice care pot conduce la cedarea prematură a 

plăcii. 

În policabonatul Lexan se poate tăia filet cu tarod, acest 

proces fiind însă şi de regulă limitat la piese turnate. 

Şuruburile auto-filetante şi cele cu filet metric necesită o 

adâncime minimă de filetare pentru a realiza o prindere 

rezistentă iar produsele din placă nu oferă această 

grosime necesară.        

 

Nu se recomandă tăierea cu laser a produselor din placă 

SABIC datorită următoarelor dezavantaje: 

• Margini foarte tăioase 

• Depuneri de carbon pe muchii tăioase 

• Creşterea nivelului de tensiuni interne în cazul 

plăcilor groase 

• Decolorare 

În cazul tăierii cu jet de apă se vor lua îîn calcul 

următoarele considerente: 

• Lipsa tensiunilor, indiferent de grosimea plăcii 

• Marginile rezultate în urma tăierii necesită o 

prelucrare ulterioară 

• Viteza de tăiere este limitată 

• Echipament scump 

Pentru detalii şi alte informaţii privind tehnicile şi 

tehnologiile de prelucrare sau orice proces de îmbinare / 

asamblare vă rugăm să contactaţi reprezentantul SABIC, 

respectiv office@esprit.ro.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@esprit.ro�
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Finisarea, decorarea / ornamentarea şi curăţarea  
 

Finisarea, decorarea / ornamentarea şi curăţarea  
Fabricaţia poate fi definită ca şi construcţia, execuţia sau 
asamblarea unui anumit număr de piese componente înrudite/ 
legate între ele. În cazul produselor din policarbonat Lexan 
aceasta ar putea însemna construcţia de penouri de ferestre, 
producţia unui indicator sau semn mare pentru autostrăzi sau 
asamblarea unui ecran de protecţie la un urtilaj. Într-un fel sau 
altul fiecare dintre aceste aplicaţii implică un proces de 
fabricaţie. Capitolul următor prezintă tehnicile şi procesele 
utilizate la fabricaţia unor produse finite / finisate din placă din 
policarbonat Lexan şi vă oferă recomandări şi indicaţii în scopul 
obţinerii celor mai bune rezultate.     
   

Rezistenţa chimică / la chimicale 
Rezistenţa chimică a unui material termoplastic depinde de 
următorii cinci factori majori:  
 

1. Nivelul de încărcare / tensionare al aplicaţiei respective 
2. Temperatura 
3. Durata expunerii 
4. Concentraţia chimică 
5. Tipul de substanţă / compus chimic implicat  

 

Răşina de policarbonat Lexan prezintă o rezistenţă chimică 
bună, la temperatura camerei, faţă de o varietate de acizi 
organici şi anorganici diluaţi. Din această categorie mai fac parte 
apa, uleiurile vegetale, soluţiile de săruri neutre, hidrocarburile 
alifatice şi alcoolii. Când un material termoplastic este atacat de 
către o substanţă sau compus chimic, atacul se manifestă sub 
una dintre următoarele trei forme.  
În primul caz substanţa agresivă este absorbită de către 
termoplastic şi apare plasticizare şi / sau cristalizarea. Semnele 
vizibile ale acestui tip de agresiune sunt umflarea şi albirea 
suprafeţei. Policarbonatul Lexan este afectat în acest mod de 
către atacul solvenţilor parţiali precum aldehide şi eteri cu masă 
moleculară redusă, ketone, esteri, hidrocarburi aromatice şi 
clorurate. În plus, atacul chimic cu efect de distrugere parţială 
sau completă a policarbonatului Lexan poate apare la contactul 
cu alcali, săruri alcaline, amine şi ozon în concentraţii ridicate. 
Acest al treilea tip de actac este adesea şi cel mai dificil de 
prevăzut, având în vedere că tocmai condiţiile de mediu dictează 
dacă masa plastică va fi afectată sau nu. Combinaţia anumitor 
medii, legată sau conjugată cu tensiuni şi / sau încărcări 
exercitate asupra materialului conduce la apariţia de crăpături 
sau fisuri ale policarbonatului în urma acestor tensiuni. Fisurile 
pot fi induse de la nivele de tensionare moderată la ridicată de 
către masa moleculară redusă a hidrocarburilor. Produse 
precum acetonele şi xilenele (C8H10) pot cauza crăpături la 
tensionare chiar şi la nivele foarte scăzute de tensionare şi ca 
urmare trebuie să fie evitate. Luând în considerare 
complexitatea compatibilităţii chimice trebuie ca toate 
substanţele chimice care intră în contact cu policarbonatul să fie 
testate în prealalbil din punctul de vedere al compatibilităţii lor. 
Pentru produsele din placă cele mai obişnuite şi frecvente 
contacte sunt cele cu etanşatori, cu garnituri şi cu mediile de 
curăţare. Testarea compatibilităţii chimice este un proces 
permanent la compania SANIC Innovative Plastics, iar 
majoritatea produselor de bază au fost deja testate, vezi Tab. 9.  
La cerere vi se poate trimite o listă completă a detergenţilor, 
garniturilor şi etanşatorilor recomandaţi. În plus, în Tab. 11 şi 12 
sunt listele ce cuprind cei mai des folosiţi compuşi. În caz de 
dubii privind compatibilitatea chimică a unui compus cu placa din 
policarbonat Lexan consultaţi reprezentantul local SABIC.  
 

Rezistenţa chimică a plăcii Lexan Margard MR5E 
Placarea MAR – rezistentă la abraziune şi frecare a plăcii Lexan 
Margard aduce un plus rezistenţei chimice. Această placare  

rezistă în faţa unor agenţi chimici care în mod normal 
deteriorează policarbonatul Lexan.   
Tabelul 10 subliniază rezultatele unei serii de teste la care au 
fost supuse plăci placate şi neplacate din Lexan. Testele au 
evaluat şi rezistenţa la impact şi pentru fiecare caz în parte 
aplicarea chimicalelor nu a generat nici un efect semnificativ 
asupra rezistenţei la impact a plăcilor de tip Lexan Margard. 
Testele au fost efectuate pe mostre cu grosimea de 3 mm cu un 
timp de expunere de 5 minute, la temperatura camerei, liber de 
tensiuni. 
 

Tabelul 9: Sumar privind compatibilitatea chimică a plăcii Lexan 
 

Clasa de substanţe chimice  Efecte 
Acizi (minerali): Fără efect, în majoritatea concentraţiilor şi 
 temperaturilor 
Alcooli: Compatibili, în general. 
Alcali: Acceptabilă la concentraţii şi temperaturi reduse. 
 Concentraţii şi temperaturi mai ridicate conduc la 
 scorojirea suprafeţei, atacă placa, descompunând-o. 
Hidrocarburi alifatice: Compatibile, în general. 
Amine: Cristalizare superficială şi atac chimic. 
Hidrocarburi aromatice: Solvenţi şi agenţi agresivi care produc 
 crăpături la tensionare. 
Detergenţi: Soluţiile slabe de săpun sunt compatibile. 

 Se vor evita materialele ce conţin amoniac puternic 
 alcalin.  

Esteri: Cauzează cristalizare severă.  Solvenţi parţiali. 
Sucuri de  fructe şi răcoritoare: Compatibile la niveluri reduse de 
 tensionare. Unele concentrate nu se recomandă. 
Benzina: Nu este compatibilă la temperaturi şi niveluri de  
 tensionare ridicate. 
Vaseline şi uleiuri: Tipurile din petrol pur sunt în general 
 compatibile. Majoritatea aditivilor din acestea nu sunt 
 compatibili, astfel că materialele ce conţin aditivi t
 rebuie să fie testate.  
Hidrocarburi halogenate: Solveţi şi agenţi puternic generatori de 
 crăpături.  
Ketone: Cauzează o cristalizare puternică şi crăpături la 
 tensionare.  Solvenţi.  
Uleiuri şi vaseline siliconice: În general compatibile până la 
 temperatura de 80°C.  
 

Tabelul 10: Rezistenţa la chimicale a plăcii Lexan Margard 
Substanţa chimică PC neplacat Lexan Margard MR5E 
Toluen A / D OK 
Acetonă D OK 
Metil-etil-ketona D  OK 
Diclormetan A / D OK 
Acid sulfuric (95-97%) OK OK 
Acid clorhidric (32%) OK OK 
Amoniac (25%) OK OK 
Diluant (Sikkens 1-2-3) A / D OK 
Benzina super (Esso) A / D OK 
Motorina (Esso) OK OK 
Combustibil lichid / C OK OK 
Spray fixativ de păr OK OK 

A = albirea suprafeţei 
D = dizolvarea suprafeţei 
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Vopsirea 
 
Simplă sau complexă, decorativă sau funcţională, manuală 
sau automatizată, vopsirea produselor din placă Lexan 

oferă proiectantului şi designerului libertatea de a crea un 
efect dramatic la un produs de semnalistică până la un cod 

de culoare simplă pentru instrucţiuni. Cu condiţia 
respectării unor recomandări de bază, majoritatea 
tehnicilor utilizate la aplicarea vopselei pe lemn, metal, 

materiale de construcţii şi alte mase plastice se pot folosi 
şi la vopsirea produselor din placă Lexan. Compatibilitatea 
constituie din nou factorul hotărâtor. Se vor utiliza numai 

sisteme de vopsire agrementate. Unele vopsele şi unii 
diluanţi nu sunt compatibile cu produsele din placă Lexan 

şi pot conduce la crăpături la tensionare şi la reducerea 
performanţelor la impact. Sistemele de vopsire şi 
vopselele pentru produsele Lexan trebuie să fie flexibile. 

Ar trebui să funcţioneze şi combinaţia dintre primere / 
grunduri elastice şi straturi finale de acoperire dure, rigide. 
Oricare dintre sistemele de vopsire ar trebui să fie flexibil 

la temperaturi sub 0°C. Privind problemele legate de 
aderarea / depunerea vopselei , nu se recomandă 

vopsirea în scopul decorării feţei placate a plăcii Lexan 
Margard MR5E sau Lexan Margard FMR.    
 
Recomandări privind vopsirea 

• Curăţaţi placa şi anulaţi electricitatea statică 
acumulată cu o cârpă gen piele de căprioară, 
umedă şi moale sau prin tratarea cu aer ionizat 

• Evitaţi vopsirea rapidă şi aplicarea unui strat prea 
gros de material umed 

• Permiteţi uscarea corespunzătoare înainte de a 
aplica aplicarea stratului de protecţie pe zonele 
vopsite 

• Pe durata uscării nu expuneţi feţele vopsite la 
temperaturi scăzute sau la umiditate ridicată 

• Folosiţi numai aer comprimat uscat, dezumidificat 
• Diluanţii trebuie să se evapore de pe suprafeţele 

vopsite cât de repede posibil asigurând o 
circulaţie corespunzătoare a aerului 

• Aplicaţi practicile recomandate de prelucrare 
maşinală sau de finisare a suprafeţelor vopsite 

 
Detalii privind sistemele de vopsire puteţi obţine de la 
centrul tehnic din zona Dvs.    

Imprimarea cu site 
 
Imprimarea cu site constituie deja un proces bine 
determinat care oferă o mare varietate de opţiuni pentru o 
finisare decorativă.  Totuşi, în majoritatea cazurilor 
imprimarea cu site trebuie să se efectueze înaintea 
montării deoarece acesta este în principiu un proces care 
are loc pe orizontală şi este limitat la piese de mărime 
mică şi medie. Procesul implică forţarea unor cerneluri 
vâscoase printr-o sită foarte fină care este astfel tratată 
încât să permită trecerea cernelii numai pe o anumită 
suprafaţă – model. Pentru aceasta sunt necesare numai 
cerneluri speciale, astfel formulate încât să treacă prin 
ochiurile sitei şi care să fie suficient de vâscoase încât să 
nu se scurgă. Acest tip de finisare se foloseşte cel mai des 
în industria de semnalistică. Pe piaţă se găseşte o mare 
varietate de cerneluri şi diluanţi pentru ele. Din nou, 
importanţa compatibilităţii chimice nu poate fi subliniată 
îndeajuns. Se vor utiliza numai vopsele şi diluanţi 
recomandaţi pentru produsele din placă Lexan. Acest 
proces este contraindicat / interzis pentru decorarea 
plocilor de tip Lexan Margard MR5E, Lexan Margard 
FMR5XT şi Lexan Margard MRA3. Se poate aplica 
imprimarea cu site pe faţa neprotejată a tipurilor de plăci 
Lexan Margard HLGA5, Lexan Margard FLG5XT şi Lexan 
Mrgard HLGA3.   
 
Recomandări privind imprimarea cu site 

• Utilizaţi exclusiv vopseluri şi diluanţi agrementaţi. 

• Nu amestecaţi vopseluri şi cerneluri diferite. 

• Nu înlocuiţi diluanţii pentru cerneală cu cei pentru 

vopsea 

• Nu adăugaţi cernelurilor solvenţi ca de exemplu 
toluen, xilen, acetat de celuloză, metil-etil-ketone 

sau alte chimicale asemănătoare 

• Folosiţi o lavetă moale şi umedă, gen piele de 

căprioară, pentru a evita mătuirea sau zgârierea 
plăcii la curăţare, înainte de imprimare 

• Folosiţi cerneală de culoarea corespunzătoare 

pentru a obţine opacitatea dorită.  

• Asiguraţi o bună circulaţie a aerului prin aerisire şi 

ventilaţie pe durata uscării 
 
Detalii privind cernelurile de imprimare puteţi obţine de la 
centrul tehnic din zona Dvs.    
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Tratamentul anti-static 
 
Caracteristică comună a tuturor materialelor 
electro-izolante, şi placa din policarbonat Lexan 

tinde să se încarce electrostatic. Adesea se 
impune curăţarea şi descărcarea suprafeţei înainte 

de vopsirea sau imprimarea cu site a acesteia. De 
cele mai multe ori este suficientă ştergerea cu o 
lavetă moale şi umedă, gen piele de căprioară, 

sau aplicarea de aer de-ionizat. O altă metodă 
eficientă de a reduce la minim încărcarea 
electrostatică constă în controlul umidităţii relative: 

cu cât umiditatea relativă este mai ridicată cu atât 
este mai scăzută încărcarea electrostatică. Este 

de preferat ca umiditatea relativă să fie permanent 
mai ridicată de 60%.    
 
 
 
 
 

Adezivi şi etanşatori 
 
Lipirea unor materiale diferite cu ajutorul adezivilor a devenit o 
metodă universală. În ultimii 20 ani specialiştii în tehnologiea 
polimerilor au dezvoltat adezivi cu o gamă largă de proprietăţi şi 
profile de aplicabilitate / utilizare. Tehnologia lipiriii cu adezivi a 
devenit o ramură de sine stătătoare şi cu drepturi depline a 
industriei maselor plastice, oferind o tehnică ce reprezintă una 
dintre cele mai eficiente, efective şi economice metode de 
îmbinare a componentelor din mase plastice între ele sau cu alte 
materiale. Totuşi aceasta este şi tehnologia care în mod frecvent 
ridică cele mai multe probleme. Pe când unii adezivi / etanşatori 
formează o îmbinare flexibilă, alţii formează o lipitură rigidă. Unii 
sunt capabili să astupe spaţii goale, alţii sunt numai pentru lipire a 
unor suprafeţe foarte apropiate. Unii pot rezista la temperaturi 
ridicate pe când alţii nu rezistă. Oferta de adezivi este vastă, la fel 
cum sunt şi domeniile lor de utilizare. Din aceste motive este vital 
să se acorde cea mai mate atenţie alegerii adezivului, asigurându-
vă de compatibilitatea acestuia cu materialele de lipit şi cu mediul 
de lucru al acestora. Importanţa compatibilităţii chimice a fost 
prezentată în cap. 3.1. iar selecţia şi testarea adezivilor constituie 
o preocupare permanentă a companiei SABIC Innovative Plastics. 
Astfel, a fost creată şi este disponibilă o bază de date 
comprehensibilă a adezivilor corespunzători dar pentru toate 
cazurile se recomandă cu deosebită insistenţă ca toţi adezivii să 
fie testaţi / verificaţi din punct de vedere al compatibilităţii lor 
chimice înainte de a fi folosiţi. Tabelul 11 prezintă o vedere 
generală asupra unora dintre criteriile iniţiale de selectare a unui 
adeziv iar Tabelul 12 prezintă o listă a adezivilor compatibili prin 
indicarea tipurilor generice, denumirea comercială şi domeniile de 
aplicare. 
În Fig. 30 sunt prezentate câteva configuraţii tipice de îmbinare şi 
poate fi un ghid pentru determinarea geometrie corespunzătoare a 
îmbinării pentru o aplicaţie anume.    

  
 
Tabelul 11: Selectarea adezivilor pentru produsele din placă din policarbonat Lexan 
Tip adeziv Lipeşte placa Lexan de Furnizor 
Epoxy Metale, mase plastice, cauciucuri 3M Company 
Epoxy Mase plastice 3M Company 
Poliuretan Mase plastice, metale, lemn Henkel 
Poliuretan Mase plastice, metale, lemn Henkel 
Masă topită Mase plastice, lemn 3M Company 
Masă topită Mase plastice, lemn, sticlă, ceramice Henkel 
Silicon Lexan neplacat, Lexan Exell-D, Lexan Margard MR5E+FMR, materiale de contrucţie Momentive Performance Materials 
Polimer MS Lexan neplacat, Lexan Exell-D, Lexan Margard MR5E+FMR, materiale de contrucţie Bostik 
Benzi Mase plastice, sticlă, metale 3M Company 
Benzi Metale, mase plastice  Fasson 
Benzi - Velcro 
Benzi - Multifoil 
Benzi  - Sellotape 
 
 
Tabelul 12: Grupele de adezivi şi profilul lor din punct de vedere al proprietăţilor tipice 
 Rezistenţa la impact Rezistenţa la umezeală Numărul de componente Temperatura limită (°C) Umplerea golurilor 
Epoxy Slabă Foarte bună 1 sau 2 200 + + 
Poliuretan Foarte bună Bună  1 sau 2 140 + 
Masă topită Bună Bună 1  60 +/- 
Silicon Excelentă Foarte bună  1 sau 2 250 + 
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Îmbinări prin suprapunerea marginilor 
 
1. Îmbinare cu falţ dublu – asigură o distributie maximă şi 

uniformă a tensiunilor  în zona de încărcare 
 
 
2. Îmbinare prin suprapunere cu falţ / profilare pentru 

planeitate – permite o distribuţie mai uniformă a 
tensiunilor decât în cazul îmbinării prin suprapunere cu 
şanfren 

 
3. Îmbinare prin suprapunere cu şanfren – este mai 

eficientă decât îmbinarea prin suprapunere simplă, 
fără şanfren   

 
4. Îmbinare prin interpătrundere / dublă – este mai rigidă 

decât îmbinarea prin suprapunere simplă, fără şanfren 
 
 
5. Îmbinare prin suprapunere simplă, fără şanfren – ar 

putea ceda la sarcină / încărcare, mai ales în cazul 
plăcilor subţiri 

 
 
6. Îmbinarea prin suprapunerea unui profil sau plăci 

profilate – măreşte rigiditatea şi rezistenţa unui 
ansamblu şi reduce la minim deflecţia plăci plane  

 
 
7. Îmbinare prin falţ dublu – coadă de rândunică – 

rezistenţă mai mare la forţele de pliere decât 
îmbinarea prin falţ dublu 

 
Îmbinări lambă – uluc / nut - feder 
1. Îmbinare lambă – uluc / nut –feder, semirotund – se 

auto-aliniază şi poate acţiona ca un rezervor de prea-
plin pentru excesul de adeziv 

 
2. Îmbinare lambă – uluc / nut –feder, ascuţit  - 

funcţionează ca un control de oprire a grosimii linie de 
adeziv  

 
3. Îmbinare lambă – uluc / nut –feder, rectangular – 

ameliorează rezistenţa la desprindere în comparaţie cu 
îmbinarea prin suprapunere simplă 

 
 
4. Îmbinare prin alăturare – este contraindicată pentru 

majoritatea aplicaţiilor 
 
 
 

 

 
  
 
 

 

1. Îmbinare cu falţ dublu 
 
 
 
 
 
 

2. Îmbinare prin suprapunere cu 
profilare pentru planeitate 

 
 
 
 
3. Îmbinare prin suprapunere cu 

şanfren 
 
 
 
 

4. Îmbinare prin interpătrundere 
 
 
 
 
 
 

5. Îmbinare prin suprapunere 
simplăî, fără şanfren 

 
 
 
 
 

6. Îmbinarea prin suprapunerea 
unui profil sai plăci profilate 

 
 
 
 
7. Îmbinare prin falţ dublu – coadă 

de rândunică 
 
 
 
 
 
1. Îmbinare lambă – uluc / nut –

feder, semirotund 
 
 
 
 
2. Îmbinare lambă – uluc / nut –

feder, ascuţit 
 
 
 
 
3. Îmbinare lambă – uluc / nut –

feder, rectangular 
 
 

 
 
4. Îmbinare prin alăturare 
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Finisarea, decorarea / ornamentarea şi curăţarea  
 

Instrucţiuni de curăţare a plăcilor 
 
Recomandări privind curăţarea plăcilor din Lexan 
 
Curăţarea periodică a tuturor produselor din plăci din 

policarbonat Lexan se poate face cu uşurinţă şi fără a 
necesita agenţi specializaţi de curăţare. Totuşi, ca şi în 
cazul tuturor materialelor termoplastice, anumite chimicale 

pot cauza deteriorări structurale sau de suprafaţă şi, în 
consecinţă, se vor lua măsuri de siguranţă pentru evitarea 
utilizării oricăror agenţi de curăţare agresivi. Agentul de 

bază pentru curăţarea tuturor produselor din policarbonat 
Lexan îl constituie o soluţie formată din apă călduţă cu un 

săpun slab sau detergent menajer care se va folosi cu o 
lavetă moale sau un burete pentru a îndepărta murdăria şi 
depunerile.  Apoi se va clăti bine, cu apă rece, întreaga 

suprafaţă şi se va usca cu o lavetă moale pentru a preveni 
formarea de pete rezultate din evaporarea apei. Totuşi, în 
unele cazuri, această soluţie slabă de săpun s-ar putea să 

nu fie suficientă şi s-ar putea să fie necesară folosirea 
anumitor agenţi de curăţare cu solvenţi în scopul înlăturării 

petelor dificile, picturilor graffitti, etc. Pentru astfel de 
cazuri vă prezentăm o listă cu agenţii de curăţare 
agrementaţi / aprobaţi spre utilizare la temperatura 

camerei: 

• Alcool metilic 

• Alcool etilic 

• Alcool butilic 

• Alcool isopropilic 

• White spirit 

• Heptan 

• HexanPetrol – eter (BP 65°) 

 
 
Curăţarea pregătitoare pentru termoformare 
 
Dacă pentru termoformare se impune curăţarea plăcii 
Lexan se recomandă curăţarea prin suflare cu aer 

comprimat ionizat sau cu o lavetă moale umezită în apă 
sau într-un amestec de izopropanol şi apă.  

 
 
Recomandări pentru curăţarea plăcilor Lexan Margard 
 
Suprafaţa unică a plăcii Lexan Margard asigură protecţia 

superioară împotriva atacurilor chimice. Chiar şi graffitti cu 
spray de vopsea pot fi îndepărtate repede şi uşor. Deşi 
placa Lexan Margard are o placare rezistentă la abraziune 

şi frecare, se va evita utilizarea agenţilor de curăţare 
abrazivi şi / sau a unor instrumente ascuţite / tăioase 
pentru curăţarea plăcii, care pot deteriora sau zgâria 

placarea. 
Procedura de curăţare recomandată pentru 
îndepărtarea graffitti-urilor, etc. este următoarea: 

• Pentru vopsele, markere, cerneluri, ruj de buze, etc. 
se va folosi agent pentru indepărtarea graffitti-urilor. 

• Pentru etichete, stickere se va folosi benzina 
uşoară/herisen sau whitespirt . 

• În final se va spăla cu soluţie de apă călduţă şi 
săpun şi se va clăti cu apă curată. 

 
Pentru agenţii de curăţare ai graffitti-urilor vă rugăm să 

consultaţi pagina de internet afirmei Johnson Diversey: 
www.johnson diversy.com .  
 
NU UITAŢI! 
 
• Nu se vor folosi niciodată detergenţi abrazivi sau 

cu alcalinitate ridicată la curăţarea materialelor din 
policarbonat Lexan. 

• Nu utilizaţi obiecte dure, ascuţite sau tăioase, 
lame de ras, etc. pentru a îndepărta depunerile de 
murdărie sau petele de pe suprafaţa plăcii.  

• Nu curăţaţi placa din policarbonat Lexan când 
aceasta se află în bătaia soarelui sau la 
temperaturi ridicate, deoarece pot apare pete.  
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Contact 
 

 
 
 

office@esprit.ro 
 
 
 
 

 

DECLARAŢIE DE EXONERARE: MATERIALELE, PRODUSELE ŞI SERVICIILE CARE CONSTITUIE OBIECTUL DE ACTIVITATE 
AL FIRMEI SABIC INNOVATIVE PLASTICS HOLDING BV, A FIRMELOR SUBSIDIARE ŞI AFILIATE EI (VÂNZĂTORI), SE VÂND 
CONFORM CONDIŢIILOR STANDARD DE VÂNZARE ALE VÂNZĂTORILOR ŞI POT FI ACCESATE LA ADRESA http://www.sabic-
ip.com ŞI DISPONIBILE LA CERERE. DEŞI ORICE INFORMAŢIE, RECOMANDARE SAU SFAT DIN PREZENTUL ESTE DE 
BUNĂ CREDINŢĂ, VÂNZĂTORUL NU GARANTEAZĂ, ÎN MOD EXPLICIT SAU IMPLICIT, (I) CĂ REZULTATELE DESCRISE ÎN 
PREZENTUL VOR FI OBŢINUTE ÎN CONDIŢIILE SPECIFICE ALE UTILIZATORULUI FINAL, SAU (II) CĂ REFERITOR LA 
EFICIENŢA SAU SIGURANŢA ORICĂRUI PROIECT CE ÎNGLOBEAZĂ PRODUSE, MATERIALE, SERVICII, RECOMANDĂRI SAU 
CONSULTANŢĂ, CU EXCEPŢIA CELOR STIPULATE ÎN CADRUL CONDIŢIILOR STANDARD DE VÂNZARE ALE 
VÂNZĂTORULUI, ÎN NICI UN CAZ VÂNZĂTORUL NU POATE FI FĂCUT RĂSPUNZĂTOR PENTRU VREO PIERDERE / DAUNĂ 
REZULTATĂ ÎN URMA UTILIZĂRII ÎN VREUN FEL A MATERIALELOR, PRODUSELOR SAU SERVICIILOR SALE MENŢIONATE 
ÎN PREZENTUL.  
Fiecare utilizator poartă întreaga răspundere cu privire la decizia sa privind modul de utilizare a produselor, materialelor, 
serviciilor, recomandărilor sau consilierii vânzătorului pentru uzul său propriu prin efectuarea de teste şi analize în 
condiţiile utilizatorului final. Nici o prevedere din acest document sau din vreun alt document, nici o recomandare sau 
consiliere verbală nu va putea modifica sau anula vreo prevedere din Condiţiile Standard de Vânzare ale vînzâtorului 
sau din această Declaraţie de exonerare, cu excepţia cazului în care o asemenea modificare este aprobată în mod 
expres în scris şi semnată de către Vânzător. Nici o declaraţie cuprinsă în prezenta cu privire la o utilizare posibilă sau 
sugerată a vreunui material, produs, serviciu sau proiect nu exprimă intenţia sau nu poate fi înţeleasă ca oferind vreun 
drept de licenţă sau patent sau vreun alt drept de proprietate intelectuală al vânzătorului sau ca pe o recomandare 
pentru utilizarea vreunui asemenea material, produs, serviciu sau proiect prin încălcarea vreunui patent sau a vreunui alt 
drept de proprietate intelectuală. 
 
 
 
 
 
 

SABIC Innovative Plastics este marcă comercială înregistrată a SABIC Holding Europe BV 
* Mărci înregistrate ale firmei SABIC Innovative Plastics IP BV 
© 2009 SABIC Innovative Plastics IP BV. Toate drepturile rezervate.  
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