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Introducere 
 

 
De trei decenii proprietăţile de înaltă performanţă ale 
răşinii de policarbonat Lexan* au oferit industriei 
maselor plastice un material pentru plăci fără rival din 
punctul de vedere al clarităţii optice, rezistenţei la 
impact, la temperatură şi al rezistenţei structurii.  
 

SABIC Innovative Plastics, Specialty Film & Sheet este divizia specializată în 

producţia de plăci şi filme a companiei SABIC Innovative Plastics, cu sediul 

central în Europa şi cu unitatea de producţie în Olanda. Alte unităţi de producţie 

se află în Italia şi Austria iar reprezentanţele de vânzări şi marketing sunt 

poziţionate strategic pe cuprinsul întregii Europe. 

Gama de produse din placă a companiei SABIC Innovative Plastics, Divizia de 

plăci şi filme, gamă obţinute prin extrudarea directă a răşinii Lexan* vă oferă 

avantaje semnificative în comparaţie cu multe alte materiale de vitraj din 

punctul de vedere al libertăţii de proiectare şi de design, greutăţii reduse, 

performanţei la foc şi izolaţiei termice. 

 
În plus, placa Lexan* combină rezistenţa ridicată la impact cu claritatea optică, 

asigurând astfel o siguranţă şi protecţie superioară împotriva actelor de 

vandalism şi intrării prin efracţie.  

Î  
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Profilul produsului 
 

Placa Lexan* 9030 şi 9030TG 
Policarbonatul Lexan 9030 este tipul de placă standard 
pentru vitrajul de protecţie transparent. Utilizat atât ca vitraj 
primar cât şi ca vitraj secundar pentru o protecţie 
suplimentară împotriva spargerii sau intrării prin efracţie, 
acest material este un termoizolant mai bun decât sticla şi 
se prelucrează uşor pentru o gamă largă de aplicaţii de 
interior, ecrane de protecţie pentru utilaje sau mobilier 
stradal rezistent la actele de vandalism.  
 
Placa Lexan 9030 FR 
Placa Lexan 9030 FR este o placă din policarbonat 
rezistentă la foc, transparentă, creată special pentru a 
corespunde cerinţelor normativelor privind rezistenţa la foc 
în domeniul construcţiilor şi pe piaţa imobiliară. Pentru placa 
Lexan 9030 FR se oferă o garanţie* de 5 ani.   
 
Placa Lexan 9030 AS** 
Placa Lexan 9030 AS este o placă transparentă cu o 
tehnologie de ameliorare a calităţilor răşinii prin care asigură 
o duritate suplimentară. Acest tip de placă a fost dezvoltat 
special pentru aplicaţii ca de exemplu  parbrize pentru 
scutere. Pentru placa Lexan 9030 AS se oferă o garanţie* 
de 5 ani împotriva îngălbenirii şi pierderii capacităţii de 
transmitere a luminii şi o garanţie de 10 ani împotriva 
spargerii. .   
 
Procesarea 
Datorită proprietăţilor inerente ale materialului, condiţiile de 
procesare pot fi diferite în comparaţie cu condiţiile de 
procesare ale materialului Lexan standard.  
 
Placa Lexan F2000 
Placa Lexan F 2000 este placa standard din policarbonat, 
transparentă şi cu rezistenţă la foc, dezvoltată special 
pentru aplicaţii industriale.   
Pentru placa Lexan F2000 se oferă o garanţie* de 5 ani.  
 
Procesarea 
Datorită proprietăţilor inerente ale materialului, condiţiile de 
procesare pot fi diferite în comparaţie cu condiţiile de 
procesare ale materialului Lexan standard.  
 
Placa Lexan Exell*-D şi Exell*-D TC 
Placa Exell-D este o placă transparentă din policarbonat cu 
proprietatea protecţiei UV pe ambele feţe. Prin proprietăţile 
sale de rezistenţă la intemperii, în aer liber, şi de rezistenţă 
la impact, acest tip de placă constituie soluţia ideală pentru 
o gamă largă de aplicaţii în domeniul construcţiilor şi 
amenajărilor interioare.  
Placa Exell-D se formează sau curbează cu uşurinţă la rece 
în curbe uşoare fiind ideală pentru luminatoare, acoperiri 
pentru căi de acces pietonal, pasarele, bolţi semicilindrice, 
etc. Pentru rezistenţa la radiaţia UV şi rezistenţa mecanică 
superioară a plăcii Lexan Exell-D se oferă o garanţie* de 10 
ani împotriva îngălbenirii, pierderii capacităţii de transmitere 
a luminii şi spargerii sau ruperii plăcii.  

Placa Lexan Exell-D ST 
Placa Lexan Exell-D este un produs protejat împotriva UV, 
translucid, cu o excelentă difuzie a luminii. Suprafaţa sa 
rugoasă vă oferă soluţia ideală pentru vitraje de discreţie şi 
intimitate cu păstrarea tuturor caracteristicilor de 
performanţă ale policarbonatului Lexan standard. Pentru 
placa Lexan Exell-D se oferă o garanţie* de 10 ani.  
 
Placa Lexan Exell-D FR 
Placa rezistentă la foc, Lexan Exell-D FR, este o placă 
transparentă din policarbonat, protejată UV pe ambele feţe 
şi o bună performanţă privind rezistenţa la foc. Acest tip de 
placă este soluţia ideală pentru o mare varietate de aplicaţii 
în construcţii şi amenajări interioare. Pentru placa Lexan 
Exell-D FR se acordă o garanţie* de 10 ani.    
 
Procesarea 
Datorită proprietăţilor inerente ale materialului, condiţiile de 
procesare pot fi diferite în comparaţie cu condiţiile de 
procesare ale materialului Lexan standard.  
 
Placa Lexan Exell-D VEN 
Placa Lexan Exell-D Venetian este o placă Lexan Exell-D 
imprimată prin procedeul cu site cu dungi albe pe faţa 
neprotejată UV a plăcii. Prin aceasta se reduce acumularea 
de căldură sub placă, respectiv în interiorul clădirii. Pentru 
placa Lexan Exell-D VEN se acordă o garanţie* de 10 ani. 
 
Placa Lexan Exell-D SC IR  
Placa Exell-D SC IR este o placă transparentă din 
policarbonat cu proprietatea absobţiei radiaţiei în infra-roşu, 
IR, cu protecţie UV pe ambele feţe. Cu rezistenţa sa 
deosebită în cazul expunerii îndelungate în aer liber şi cu 
rezistenţa sa deosebită la impact, placa Lexan Exell-D SC 
IR este ideală pentru o gamă largă de aplicaţii în construcţii 
şi amenajări interioare.  
 
Placa Exell-D SC IR se curbează cu uşurinţă la rece, în 
curbe uşoare, fiind ideală pentru luminatoare, acoperiri 
pentru căi de acces pietonal, pasarele, bolţi semicilindrice, 
etc. 
Placa Lexan Exell-D SC IR se poate termoforma în 
geometria dorită, păstrându-şi intact stratul coextrudat de 
protecţie UV, special conceput  pentru aplicaţii care să 
reziste timpă îndelungat în aer liber. 
Pentru rezistenţa la radiaţia UV şi rezistenţa mecanică 
superioară a plăcii Lexan Exell-D SC IR se oferă o garanţie* 
de 10 ani împotriva îngălbenirii, pierderii capacităţii de 
transmitere a luminii şi spargerii plăcii. 
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Profilul produsului 
 

Placa Lexan ULG 1003  
Placa Lexan ULG 1003 este o placă transparentă din 
policarbonat, de înaltă calitate optică, produsă special 
pentru aplicaţii care necesită calităţi optice excelente, cum 
ar fi de exemplu laminatele simetrice sticlă – policarbonat. 
Placa Lexan ULG 1003 se produce în condiţii speciale iar 
valorile dioptriilor sunt verificate prin teste conform DIN 
52305-A-AZ. 
 
Placa Lexan Margard* MR5E 
Placa rezistentă la frecare şi abraziune, Lexan Margard 
MR5E, combină rezistenţa la impact a plăcii din policarbonat 
Lexan cu o suprafaţă cu proprietatea rezistenţei la 
abraziune şi frecare, precum şi cu protecţia împotrica UV, 
această suprafaţă fiind apropiată sticlei din punct de vedere 
al performanţelor. Este singurul material de vitraj din 
policarbonat pentru care se acordă o garanţie* de 5 ani 
împotriva îngălbenirii, pierderii capacităţii de transmitere a 
luminii, deteriorării placării şi împotriva spargerii sau ruperii 
plăcii. 
Placa Lexan Margard MR5E este imună la contactul cu 
majoritatea chimicalelor, ca de exemplu lichide de curăţat, 
vopseluri şi adezivi. Placarea sa unică nu permite aderarea 
profundă a graffitti-urilor la placă şi permite curăţarea şi 
îndepărtarea acestora, placa putând fi adusă la o stare 
similiara cu cea când era nouă. În plus, placa Lexan 
Margard MR5E oferă o rezistenţă îmbunătăţită la intemperii, 
expunerea în aer liber, pecum şi protecţie împotriva intrării 
prin efracţie. Acest material este ideal pentru a fi utilizat în 
magazine, clădiri publice, şcoli, adăposturi / refugii în staţiile 
transportului în comun şi în alte zone de trafic intens. Placa 
Lexan Margard MR5E are la bază o placă Lexan de cea mai 
înaltă calitate optică, valorile dioptriilor fiind verificate prin 
teste conform standardului DIN 52305–A-AZ. 
 
Placa Lexan Margard MR5E IR** 
Plăcile rezistentela frecare şi abraziune, Lexan Margard 
MR5E IR, combină proprietăţile excelente ale tipului de plăci 
Lexan Margard MR5E cu proprietatea absorbţiei radiaţei 
solare în spectrul infra-roşu, IR.  
Placa Lexan Margard MR5E IR este produsul ideal pentru 
utilizarea la aplicaţiile de vitraj plan la care se cere mana- 
gementul căldurii.  
 
Placa Lexan Margard MR5E FR 
Acest tip de placă este  versiunea rezistentă la foc a plăcii 
Lexan Margard MR5E.  
 
Procesarea 
Datorită proprietăţilor inerente ale materialului, condiţiile de 
procesare pot fi diferite în comparaţie cu condiţiile de 
procesare ale materialului Lexan standard.  
 
 
 

Placa Lexan Margard* MR3A 
Placa Lexan Margard MR3A combină rezistenţa la impact a 
plăcii din policarbonat Lexan cu proprietatea rezistenţei la 
abraziune şi frecare. Placa Lexan Margard MR3A este 
imună la contactul cu majoritatea chimicalelor, ca de 
exemplu lichide de curăţat, vopseluri şi adezivi. Rezistenţa 
sa mărită la abraziune precum şi rezistenţa sa ridicată la 
impact fac ca acest material să fie ideal pentru utilizarea sa 
ca dublare a vitrajului, pe interior, în clădiri publice, şcoli, 
etc. şi ca vitrahe pentru ecrane de protecţie la maşini-unelte 
şi utilaje. Placa Lexan Margard MR3A are la bază o placă 
Lexan de cea mai înaltă calitate optică, valorile dioptriilor 
fiind verificate prin teste conform DIN 52305–A-AZ. 
 

Exclusiv pentru aplicaţii plane 
Plăcile Lexan Margard MR5E, MR5 IR, MR5 FR şi MR3A nu 
se pot forma la rece datorită placării rezistente la abraziune. 
Acest tip de placă se va folosi exclusiv la aplicaţii plane.   
 

Rezistenţa la abraziune 
Conform rezultatelor obţinute la teste, tipurile de placă 
Lexan Margard MR5E, MR5 IR, MR5 FR şi MRA3 au o 
rezistenţă la abraziune cu mult mai mare decât tipurile de 
placă din policarbonat neplacată, care a prezentat o 
opacizare semnificativ mai mare.   
 

Placa Lexan Margard FMR5 XT (formabilă) 
Lexan Margard FMR5 XT este un material de vitrare 
transparent, rezistent la abraziune şi cu protecţie UV, care 
are la bază o placă Lexan de cea mai înaltă calitate optică, 
valorile dioptriilor fiind verificate prin teste conform 
standardului DIN 52305–A-AZ. Placa Lexan Margard FMR5 
XT combină rezistenţa la impact a plăcii Lexan cu o 
suprafaţă formabilă, rezistentă la abraziune şi UV. Acest 
material este clasificat conform ANSI Z 26.1. 
 

Procesarea 
Placa Lexan Margard FMR5 XT poate fi curbată la rece în 
raze mici şi poate fi termoformată la temperatura de 165°C.  
 

Aplicaţii curbe 
Libertatea de proiectare şi design, greutatea redusă, şi 
claritatea optică în combinaţie cu proprietăţile sale mecanice 
superioare fac din Lexan Margard FMR5 XT materialul de 
vitrare ideal pentru aplicaţii formate ca de exemplu ferestre 
curbe (vezi usi rotitoare), partiţii, luminatoare şi bolţi 
luminatoare semicilindrice, vitraje de balcon şi pentru scări, 
refugii şi ecrane de protecţie pentru maşini-unelte şi utilaje.  
 

Performanţa optică 
Vitrajele din Lexan transparent oferă claritate excelentă şi 
are cea mai ridicată capacitate de transmitere a luminii din 
spectrul vizibil şi din cel infra-roşu apropiat. Acestea sunt în 
principiu opace pentru toate lungimile de undă de până la 
385 nanometri. Acet tip de vitraj este ideal pentru protecţia 
împotriva radiaţiei UV a operelor de artă, antichităţilor, 
vitrine pentru vânzare en- detail şi pentru materiale textile. 
Placa solidă Lexan se produce în dimensiunile şi culorile 
standard enumerate mai jos.  
Se pot onora şi comenzi speciale, cu placa de alte 
dimensiuni şi culori. Asemenea comenzi pot conduce la 
modificări de preţ şi ale condiţiilor de vânzare.  



6 / 31 

 

 

Gama de produse 
 
 
Lexan 9030 şi Lexan 9030 TG 
Grosime standard în mm 0,75- 1- 1,5- 2- 3- 4- 5- 6- 8- 9,5- 12- 15 
Culori standard / cod Transmiterea luminii* 

 transparent incolor/112 84-87% în funcţie de grosime 

 bronz solar / 5109  50% pentru toate grosimile 

 gri solar  / 713 50% pentru toate grosimile 

 alb opal / 82103 64-65% în funcţie de grosime              
Mărimi standard: 
1250 x 2050 mm 
(pentru întreaga gamă de grosimi ale tipului 9030 şi 9030 TG ) 

2050 x 3050 mm 
(pentru gama de grosimi ale tipului 9030, de la grosimea de 2,50 mm) 

2050 x 6050 mm 
(pentru gamă de grosimi ale tipului 9030, de la grosimea de 2,50 mm) 

Folia de protecţie 
Faţa superioară:  Coextrudată, alb opal, PE 
   Imprimare albastră 
Faţa inferioară:  Coextrudată, transparentă  
* Toleranţă de 5% 

 
 
 
 
 
 

Lexan 9030 FR 
Grosime standard în mm  2- 3- 4- 5- 6- 8   
Culori standard / cod Transmiterea luminii* 

 transparent incolor/112 90% în funcţie de grosime 

 alb opal (6 mm)  90% în funcţie de grosime  
Mărimi standard: 
1250 x 2050 mm 
2050 x 3050 mm      
Folia de protecţie 
Faţa superioară:  Coextrudată, alb opal, PE 
   Imprimare albastră 
Faţa inferioară:  Coextrudată, transparentă . 
* Toleranţă de 5% 

 
 

 
Lexan Exell-D şi Lexan Exell-D TG 
Grosime standard în mm  1,5- 2- 3- 4- 5- 6- 8- 9,5- 12- 15 
Culori standard / cod Transmiterea luminii* 

 transparent incolor/112 84-87% în funcţie de grosime 

 bronz solar / 5109  50% pentru toate grosimile 

 gri solar  / 713 50% pentru toate grosimile 

 alb opal / WH7D2870 50% pentru toate grosimile            

 alb opal / WH4D3480 25% pentru toate grosimile              
Mărimi standard: 
1250 x 2050 mm 
(pentru întreaga gamă de grosimi ale tipului Exell-D şi TG ) 

2050 x 3050 mm 
(pentru gama de grosimi ale tipului Exell-D de la grosimea de 2 mm) 

2050 x 6050 mm 
(pentru gama de grosimi ale tipului Exeşş-D de la grosimea de 2 mm) 

Folia de protecţie 
Faţa superioară:  Coextrudată, alb opal, PE 
   Imprimare mov / purpuriu 
Faţa inferioară:  Coextrudată, transparentă, PE. 
* Toleranţă de 5% 

 
 
 
 

 
Lexan Exell-D ST 
Grosime standard în mm  3- 4- 5- 6- 8   
Culori standard / cod Transmiterea luminii* 

 transparent incolor/112 84-87% în funcţie de grosime 

 bronz solar / 5109  50% pentru toate grosimile  
Mărimi standard: 
2050 x 3050 mm      
Folia de protecţie 
Faţa superioară:  Fără 
Faţa inferioară:  Coextrudată, transparentă, PE. 
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Gama de produse 
 
 

Lexan Exell-D FR 
Grosime standard în mm  2- 3- 4- 5- 6- 8   
Culori standard / cod Transmiterea luminii* 

 transparent incolor/112 87% în funcţie de grosime  
Mărimi standard: 
1250 x 2050 mm 
2050 x 3050 mm 
2050 x 6050 mm      
Folia de protecţie 
Faţa superioară:  Coextrudată, alb opal, PE 
   Imprimare mov / purpuriu 
Faţa inferioară:  Coextrudată, transparentă, PE. 
* Toleranţă de 5% 

 
Lexan Exell-D Venetian 
Grosime standard în mm  3- 4- 5- 6    
Culori standard / cod Transmiterea luminii* 

 transparent incolor/112W 
cu dungi albe  32-37% în funcţie de grosime  

Mărimi standard: 
1250 x 2050 mm 
1250 x 3050 mm      
Folia de protecţie 
Faţa superioară:  Coextrudată, alb opal, PE 
   Imprimare mov / purpuriu 
Faţa inferioară:  Coextrudată, transparentă, PE. 
* Toleranţă de 5% 

 
Lexan Exell-D SC IR 
Grosime standard în mm  3- 4- 5- 6- 8   
Culori standard / cod Transmiterea      Transmiterea 
   luminii*/** solară  

 Cod GN8A081T  73%   61% 
   Ambele pentru toate grosimile 

 Cod GN9A047T  72%   50% 
   Ambele pentru toate grosimile 
Mărimi standard: 
2050 x 2050 mm      
Folia de protecţie 
Faţa superioară:  Coextrudată, alb opal, PE 
   Imprimare mov / purpuriu 
Faţa inferioară:  Coextrudată, transparentă, PE. 
Notă: Faţa superioară este texturată. 
* Toleranţă de 5% 

 

 

Lexan Margard MRA3 
Grosime standard în mm  3- 4- 5- 6**   
Culori standard / cod Transmiterea luminii* 

 transparent incolor/112 89,5 - 86% în funcţie de grosime 
Mărimi standard: 
1220 x 3050 mm (grosimi sub 3 mm) 
2000 x 3000 mm (grosimi peste 2 mm)    
Notă: Pentru anumite aplicaţii orientarea ondulaţiilor pot juca un 
rol important privind performanţa optică a plăcii. Orientarea 
acestor ondulaţii este indicată pe folia de protecţie.  
* Toleranţă de 5%. 
** La cerere se pot livra şi alte grosimi.  

 
 
Lexan Margard FMR5E / Lexan Margard FMR5 XT  
Grosime standard în mm  3- 4- 5- 6- 8- 9,5- 12  
Culori standard / cod Transmiterea luminii* 

 transparent incolor/112 73 - 87% în funcţie de grosime 

 bronz solar  /  5109 50% pentru toate grosimile  
Mărimi standard: 
2000 x 3000 mm (grosimi peste 2 mm)    
Notă: Pentru anumite aplicaţii orientarea ondulaţiilor poate juca un 
rol important privind performanţa optică a plăcii. Orientarea 
acestor ondulaţii este indicată pe folia de protecţie.  
* NToleranţă de 5%. 
 
 
 

Lexan Margard MR5 IR 
Grosime standard în mm  3- 6- 8- 12   
Culori standard / cod Transmiterea luminii* 

 Cod GN8A081T  74,5% (pentru 6 mm)  

 Cod GN9A047T  62% (pentru 6 mm)   
Mărimi standard: 
2000 x 3000 mm     
Notă: Pentru anumite aplicaţii orientarea ondulaţiilor poate juca un 
rol important privind performanţa optică a plăcii. Orientarea 
acestor ondulaţii este indicată pe folia de protecţie.  
* Toleranţă de 5%. 

 
 
 

Lexan Margard MRX 
Grosime standard în mm  2- 3- 4- 5- 6- 8- 9,5- 12- 15  
Culori standard / cod Transmiterea luminii* 

 Transparent incolor / 112 73 - 87% în funcţie de grosime 
Mărimi standard: 
2000 x 3000 mm      
Notă: Pentru anumite aplicaţii orientarea ondulaţiilor poate juca un 
rol important privind performanţa optică a plăcii. Orientarea 
acestor ondulaţii este indicată pe folia de protecţie.  
* Toleranţă de 5%. 
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Proprietăţile tipice ale plăcii Lexan* 
 
Placa solidă Lexan 
 
Placa solidă Lexan prezintă un raport excelent între proprietăţile sale fizice, mecanice şi de mediu,  
care se păstrează pe o plajă largă de condiţii de temperatură şi umiditate.  
 
În cadrul acestui capitol sunt tratate proprietăţile specifice ale acestor produse. 
 
Tabelul 1: Proprietăţile tipice ale plăcii solide Lexan 
 
      Standard Unitate de măsură  Placa solidă Lexan 

Proprietăţi fizice             

Greutatea specifică (cu excepţia tipurilor FR)  DIN 53479     1,20   

Proprietăţi mecanice 

Limita de curgere la tracţiune   DIN 53455  N/mm2  >60 

Limita de rupere la tracţiune   DIN 53455  N/mm2  >70 

Deformaţia de întindere la limita de elasticitate DIN 53455  %  6 - 8  

Deformaţia de întindere la punctul de rupere   DIN 53455  %  >100 

Modulul de încovoiere    DIN 53457  N/mm2  2500 

Rezistenţa maxima la încovoiere   DIN 53452  N/mm2  100 

Reistenţa la impact (săgeată în cădere liberă)* Metoda SABIC  Nm  >200 

Rezistenta IZOD, epruvetă crestată, 3,2 mm, 23°C ASTM 256  J/m  600 – 800  

Proprietăţi termice şi de rezistenţă la temperaturi ridicate        

Temperatura de înmuiere Vicat, rata B  DIN 53460  °C  >145-150 

DTUL 1,82 N/mm2    ASTM D 648  °C  135 - 140  

Coeficientul de dilatare termică   VDE 0304/1  m/m°C  6,7·10-5 

Conductivitatea termică     DIN 52612  W/m2°C  0,21   

* Măsurători efectuate pe mostre turnate prin injecţie 
 

 

 
 

% de elongaţie 
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 Punct curgere 62,5 N/mm2 

Rupere 

Rezistenţa maximă 67 N/mm2 

Linie de deformare plastică 2430 N/mm2 

Limita proporţională 28 N/mm2 
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Proprietăţile tipice ale plăcii Lexan* 
 
Relaţia dintre proprietăţi şi temperatură  
 
O caracteristică deosebită a plăcii solide din Lexan o 

constituie păstrarea proprietăţilor mecanice pe o plajă largă 

de temperatură.  

Placa solidă Lexan se caracterizează prin prestaţia sa 

mecanică excelentă, păstrându-şi rezistenţa mecanică şi 

rigiditatea ridicată şi în cazul expunerii de lungă durată la 

temperaturi ridicate. De exemplu, la 82°C placa solidă 

Lexan îşi păstrează 85% din modulul său de încovoiere de 

la temperatura camerei.     

Fig. 2 prezintă modulul de încovoiere în funcţie de 

temperatură. 

 
Rezistenţa la impact 
 
Placa solidă din policarbonat Lexan este unul dintre cele 

mai rezistente materiale termoplastice transparente. 

Aceasta rezistă la impactul cu cele mau variate obiecte, de 

la piatră la ciocan, fără să se spargă. Caracteristicile sale 

demonstrate de disipare / absorbţie a energiei se păstrează 

atât sub limita de îngheţ pe timp de iarnă cât şi la 

temperaturile ridicate din timpul verii. Placa din policarbonat 

este de 250 ori mai rezistentă la spargere decât sticlă de 

geam, oferind astfel un grad de protecţie mai ridicat 

împotriva vandalismului sau intrării prin efracţie.   

 

 

Fig 2. Modulul de încovoiere funcţie de temperatură 

Testul la impact cu săgeată în cădere liberă al 
companiei SABIC Innovative Plastics 
 
La testul Sabic Innovative Plastics privind rezistenţa la 

impactul cu săgeată în cădere liberă, placa din policarbonat 

Lexan a prezentat o absorbţie superioară a energiei 

(>200N), în comparaţie cu alte tipuri de materiale de vitraj 

din mase plastice. Se lasă să cadă liber de la înălţimea de 

2,5 m o săgeată cu masa de 8 kg, cu vârf emisferic cu raza 

de 12,5 mm pe un disc din placă Lexan. Discul din placă 

Lexan este susţinut pe margini şi are diametrul de 100 mm 

şi grosimea de 3,2 mm.  

 
Viteza săgeţii în cădere liberă 
 
V = 2gh 

   = 2 x 10 x 2,5 = 7 m/s, sau  

V = 25,2 km/h 

M = masa săgeţii în cădere liberă = 8 kg 

h = înălţimea de cădere = 2,5 m 

E = M x gh 

E = 8 x 10 x 2,5 = 200 Nm 

 

 
Fig. 3 Testul la impact cu săgeată în cădere liberă al 
companiei SABIC Innovative Plastics 

Proprietăţile mecanice 
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Din toată gama de plăci de vitrare printre care se numără şi 
tipul de plăcin Lexan Exell-D, Exell-D FR, Exell-D VEN, 
Exell-D SC IR, Lexan Margard MR5E, MR5 IR, MRA3, MRX 
şi FMR5 XT, Lexan 9030, 9030 FR şi Lexan Exell-D ST, 
rezistenţa mecanică deosebită oferă o protecţia superioară 
împotriva spargerii. Întreaga gamă compusă din produsele 
enumerate mai sus corespunde celor mai exigente cerinţe 
privind rezistenţa la impact ale normei europene EN356 
privind vitrajele de siguranţă şi protecţie.   
 

EN 356 
 

Testul de rezistenţă la impact cu  bilă din oţel 
O sferă din oţel cu masa de 4,11 kg este lăsată să cadă 
liber pe mostra de material de vitraj de la diferite înălţimi 
prestabilite. Pentru fiecare clasă bila de oţel trebuie să 
lovească placa de trei ori. Materialul de vitraj corespunde 
cerinţelor testului, trece testul, dacă la nici unul dintre 
impacturi bila nu trece prin material. Clasele relative, 
cerinţele de înălţime de cădere a bilei şi rezultatele testelor 
sunt przentate în Tab. 2 şi în Fig. 4, reprezentare grafică 
sub formă de diagramă a testului. Fiecare dintre produsele 
testate a atins standardul maxim conform cerinţelor testului 
începând de la grosimea de 5 mm şi mai mare.    

 
4. EN 356 - Testul de rezistenţă la impact cu  bilă din oţel 

Test privind rezistenţa vitrajelor de balcoane – DIN 
52337 – Impactul cu un corp dur sau moale 
Două aspecte diferite ale acestui test anume simulează 
aceste tipuri de impact care pot apare la panourile de vitrare 
de închidere de la mâna curentă în jos pentru balustrade şi 
pasarele. Impactul unui corp moale implică un test cu un 
pendul cu greutatea de 45 kg eliberat de la înălţimea de 1,5 
m să cadă pe mostra de testat. Impactul cu un corp dur 
simulează o situaţie de încărcare într-un singur punct cu un 
obiect dur, în formă de pară, cu masa de 10 kg, eliberat de 
la înălţimea de 1,5 m. În ambele cazuri corpul în cădere nu 
trebuie să penetreze panoul de vitraj , care trebuie să 
rămână în poziţia sa iniţială.   
Toate plăcile solide începând cu grosimea de 6 mm au 
corespuns celor mai ridicate standarde ale testului.   
 

 
5.  Test privind rezistenţa vitrajelor de balcoane – DIN 52337 
– Impactul cu un corp dur sau moale 

 
Tabelul 2.  
Categoria de  Înălţimea  Număr total Codul corespunzător  Energia de impact 
rezistenţă  de cădere de lovituri categoriei de rezistenţă  pentru fiecare lovire 
P1A   1500   3 în triunghi  EN 356 P1A     62 J (Joule) 
P2A   3000  3 în triunghi  EN 356 P2A   123 J 
P3A   6000  3 în triunghi  EN 356 P3A   247 J 
P4A   9000  3 în triunghi  EN 356 P4A   370 J 
P5A   9000  3 x 3 în triunghi  EN 356 P5A   370 J  
Tabel de clasificare privind produsele de vitrare de siguranţă şi protecţie conform normei europene EN356 
 
 
 

Bilă în cădere 
liberă 
 
 
 
D = 100 mm 
G = 4,11 kg 

Norma Europeană 
prEN 356 
 
 
 
 
 
 
 
Înălţimea de cădere 
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Proprietăţile fizice 
 

Performanţa optică 
 

Capacitatea de transmitere a luminii 
Lumina solară care atinge suprafaţa Terrei are o lungime de 
undă cuprinsă între 295 şi 2140 nanometri (10-9 m ). Acest 
domeniu / spectru optic se împarte astfel: 
 

UV-B  Zona medie UV  280   -  315 μm  
UV-A  Zona apropiată UV 315   -  380 μm 
Zona luminii vizibile  380   -  780 μm 
Zona apropiată infra-roşu, IR  780   -  1400 μm 
Zona medie IR               1400   -  3000 μm 
 
Conform Fig. 7, produsele din placă Lexan au cea mai 
ridicată capacitate de transmitere a luminii în zona luminii 
vizibile şi în cea apropiată de infra-roşu a spectrului. 
Produsele din placă din policarbonat Lexan sunt în principiu 
opace la toate lungimile de undă sub 385 μm şi în consecinţă 
vitrajul din placa solidă Lexan poate fi utilizat ca un ecran de 
protecţie împotriva decolorării pentru materialele sensibile ca 
de exemplu ţesături sau alte materiale organice în medii 
precum depozite de fabrici, muzee sau centre comerciale.     
 

 
 
6. Spectrul de transmitere a luminii a policarbonatului Lexan 
 
Placa solidă şi transparentă Lexan 
Placa solidă şi transparentă Lexan oferă o claritate 
excelentă, apropiată celei a sticlei, având o capacitate de 
transmitere a luminii cuprinsă între 75 – 87%, în funcţie de 
grosimea plăcii. Însă, pentru clădiri în climat cald sau cu 
faţada spre sud, placa solidă Lexan este disponibilă în tipuri 
translucide de bronz, gri şi alb opal.   
 

Factorii de mediu 
 

Protecţia împotriva radiaţiei ultra-violete, UV 
Radiaţia solară are un efect particular şi dăunător asupra 
materialelor poolimerice prin iniţierea degradării acestora 
prin fisuri superficiale. Aceste fisuri sunt apoi accentuate 
datorită eroziunii apei, depunerii de praf şi acţiunii 
chimicalelor, etc. M;ăsura în care aceste condiţii afectează 
polimerul depind în mare măsură de parametrii de mediu 
precum locaţia geografică, altitudinea, variaţiile sezoniere 
de temperatură şi precipitaţii, etc. 
 
Placa Lexan Exell-D TG, Exell-D ST, Exell-D FR, Exell-D 
VEN şi Exell-D SC IR au feţele cu proprietatea protecţiei 
UV , conferind acestor tipuri de plăci o rezistenţă excelentă 
mîn cazul expunerii lor în aer liber, la intemperii, timp 
îndelungat. Tehnologia unică de conferire de proprietăţi 
aplicată tipurilor de plăci Lexan Exell-D TG, Exell-D ST, 
Exell-D FR, Exell-D VEN şi Exell-D SC IR asigură o calitate 
optimă pe termen lung chiar şi în cazul unei expuneri 
intensive la UV şi păstrează rezistenţa mecanică 
superioară a materialului din policarbonat în comparaţie cu 
alte vitraje din materiale termoplastice.  
În baza ISO 4892 a fost dezvoltat un test ce utilizează 
lămpi de xenon de mare intensitate prin care se simulează 
lumina solară naturală. Împreună cu filtre UV şi cicluri de 
ploaie programate, acest test este capabil să simuleze 
condiţiile naturale. SABIC Innovativer Plastics a efectuat în 
cadrul Diviziei specializate pentru filme şi plăci teste 
accelerate de expunere la intemperii utilizând aparatul 
Xenon 1200. Aceste teste au fost befectuate în 
conformitate cu prevederile normativului ISO 4892. În plus, 
materialul a fost supuse unor condiţii şi mai severe prin 
îndepărtarea filtrelor UV la 1/6 dintre cicluri.    
 
 
GARANŢIA  
 

SABIC Innovative Plastics oferă pentru plăcile Lexan 
Exell-D şi Lexan Exell-D ST o garanţie de 10 ani 
împotriva decolorării, pierderea capacităţii de 
transmitere a luminii şi pierderii rezistenţei mecanice 
în urma expunerii la factorii atmosferici. Pentru detalii 
specifice vă rugăm să consultaţi distribuitorul Dvs. 
local.  
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Acumularea căldurii solare 
 
Creşterea temperaturii în interiorul clădirii  
 

Solar Control = Filtrarea luminii solare  
Tipurile transparente de placă solidă Lexan au o excelentă 
capacitate de transmitere a luminii cuprinsă între 75 şi 87%, 
în funcţie de grosimea plăcii. Dar în cazul clădirilor situate în 
climat cald sau cu faţada orientată spre soare, placa Lexan 
şi Lexan Exell Venetian este disponibilă şi în nuanţe 
translucide de bronz, gri şi alb opal. Aceste tipuri de placă 
reduc semnificativ acumularea de căldură solară în 
interiorul clădirii, contribuind la menţinerea unor temperaturi 
confortabile în interiorul acestora. Plăcile special nuanţate şi 
Exell Venetian reduc strălucirea soarelui la nivele 
confortabile pentru ochi şi reduc cheltuielile cu aerul 
condiţionat pe durata verii.  
 

Acumularea căldurii solare în interiorul clădirii  
Radiaţia solară ce atinge placa este reflectată, absorbită şi 
transmisă, aşa cum este ilustrat în Figura 7. Cea mai mare 
parte este transmisă iar transmisia totală de lumină solară 
(ST) este suma transmisiei directe (DT) şi partea de 
temperatură eliberată la interior (A). Tabelul 3 evidenţiază 
proprietăţile generale de filtrare a radiaţiei solare ale plăcii 
solide Lexan.  
 
 

 
 

 

 

Tabelul 3: Transmiterea energiei solare 

 

Placa solidă Lexan 

Cod culoare 

LT R A DT ST SC 

Transmiterea 
radiaţiei 

luminoase, în % 

Reflecţia radiaţiei 
solare, în % 

Absorbţia radiaţiei 
solare, în % 

Transmisia directă 
a radiaţiei solare, 

în % 

Transmisia totală 
a radiaţiei solare, 

în % 

Coeficientul de 
umbrire, în % 

Transparent 112 87 9 9 82 84 0,97 

Bronz 5109 50 7 38 55 65 0,75 

Gri 713 50 7 38 55 65 0,75 

Alb opal WH7D278O 54 20 29 51 58 0,67 

Alb opal WH4D348O 25 54 18 29 33 0,38 

Exell D Ven  transparent 

112 W cu dungi albe 
37 48 - - 51 0,59 

Natural GN9A047T 62 7 57 34 50 0,57 

Natural GN8A81T 73 7 40 50 61 0,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absorbţia radiaţiei  Transmisia solară  
       solare (A)         totală (ST) 

Reflecţia 
 
 
 
 
Emisia către 
exterior 

Transmiterea  energiei solare 
 

Intensitatea radiaţiei solare 

Transmiterea 
directă a 
radiaţiei 
solare, DT 
+ 
Emisia înspre 
interiorul 
clădirii  
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Acumularea căldurii solare 
 
Rezistenţa la temperaturi extreme 
 
Acumularea de căldură în cazul materialelor de vitrare poate 
fi privită ca funcţie de absorbţia materuialului respectiv şi 
funcţie de intensitatea radiaţiei solare. 
În ţările cu radiaţie solară intensă şi în cazul montării unor 
vitraje nuanţate şi de mare absorbţie de energie, 
acumularea de căldură a vitrajelor poate atinge valori 
considerabile. Calculaţiile şi măsurătorile efective ale şi pe 
placa de Lexan montată în cadrul mai multor proiecte de pe 
tot cuprinsul Europei au dovedit că poate exista temperatura 
de 100°C la suprafaţa plăcii.  
În Fig. 8 este prezentat un exemplu de model de acumulare 
de căldură în cazul unui acoperiş orizontal, deschis ca 
ventilaţie / aerisire, cu vitrajul executat din placă Lexan de 
nuanţă bronz, în cazul expunerii la o radiaţie / lumină solară 
intensă.  
 

 
1. Temperatura mediului 
2. Temperatura construcţiei metalice 
3. Temperatura plăcii Lexan 
4. Temperatura lângă / sub acoperiş 
 

 

Placa Lexan este caracterizată de capacitatea excelentă de 
a-şi păstra rezistenţa la impact şi rigiditatea la temperaturi 
ridicate, chiar şi în cazul unei expuneri pe termen lung sau 
permanente.  
Placa Lexan îşi păstrează 85% din modulul de 
încovoiere/îndoire de la temperatura camerei până la 82°C. 
Temperatura de înmuiere şi temperatura de deflecţie sub 
sarcină a plăcii Lexan sunt amândouă în jurul valorii de 
140°C.  
Placa Lexan rezistă la o temperatură permanentă de 100°C. 
La celălalt capăt al scalei, temperatura minimă permanentă 
la care rezistă placa Lexan este de -40°C.  
Utilizarea plăcii Lexan la temperaturi scăzute este posibilă 
deoarece temperatura la care materialul devine casant este 
de -110°C. 

Evaluările Laboratoarelor „UL”,  
„Underwriters Laboratories”    
 
Evaluările laboratoarelor Underwriters Laboratories, UL, din 
S.U.A., privind prestaţia unui termoplastic la temperatura 
maximă permanentă constituie un indicator sigur privind 
performanţele la temperaturi ridicate ale unui material 
termoplastic. Cele mai importante proprietăţi ale unui 
termoplastic sunt testate la diferite temperaturi. Rezultatele 
testelor se întind peste o perioadă de 10 ani şi nici una 
dintre aceste proprietăţi nu poate scădea la o valoare mai 
mică de 50% din valoarea iniţială. Tabelul 4 subliniază 
temperaturile permanente la care rezistă diverse materiale 
termoplastice utilizate la vitraje.  
 
Tabelul 4. Evaluările privind  rezistenţa la temperatură 
efectuate de către UL, conform UL 746B  
 
Policarbonatul Lexan  100°C   
Acril      50°C   
PVC      50°C   
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Rezistenţa la abraziune 
 
Tipurile de plăci Lexan Margard MR5E, MR5 IR, MRX, 
MRA3 şi FMR5 XT 
 
Rezistenţă ridicată împotriva abraziunii  
Placa Lexan Margard este prevăzută cu un înveliş 
superficial unic, dur, care îi conferă un grad ridicat de 
protecţie împotriva zgârieturilor fine, care nu se pot vedea 
cu ochiul liber. Din aceste motive această placă este ideală 
pentru utilizarea ei în aplicaţii în care se prevede un contact 
frecvent. Învelişul de ultimă generaţie, care este aplicat pe 
ambele feţe ale plăcii Margard, face din aceasta unul dintre 
produsele din plastic cele mai rezistente la abraziune, care 
se folosesc la vitraje de protecţie şi siguranţă. 
 
Avantajele comune plăcilor Lexan Margard MR5-E, MR5 
IR, MRA3, MRX şi FMR5 XT 
 

• Protecţie împotriva radiaţiei solare ultra-violete, UV  
În timp ce învelişul plăcii Lexan Margard este mai ales o 
barieră rezistentă la abraziune, tehnologia oferă şi o 
protecţie mărită împotriva radiaţiei solare ultra-violete. 
Placa MRA3 nu este protejată împotriva radiaţiei solare 
UV.  

• Rezistenţă ridicată la chimicale 
Placa Lexan Margard este rezistentă la contactul cu multe 
substanţe chimice, ca de exemplu detergenţii lichizi, 
vopsele şi adezivi. Învelişul său superficial unic rezistă şi la 
graffitti, care se poate îndepărta în totalitate, fără a lăsa 
urme. Excepţie face placa FMR5 XT. 

• Garanţie cuprinzătoare  
Pentru placa Lexan Margard se acordă o garanţie* de 5 
ani împotriva pierderii capacităţii de transmitere a luminii şi 
împotriva deteriorării învelişului protector, şi de o garanţie* 
de 10 ani împotriva ruperii sau spargerii.  

 * Pentru detalii, vezi capitolul Garanţie. 

• Exclusiv pentru aplicaţii plane.  
Datorită învelişului său rezistent la uzură, placa Lexan 
Margard MR5-E/MRA3 nu poate fi modelată / formată la 
rece. Această placă este destinată exclusiv aplicaţiilor 
plane.  

• Vitraj rezistent la actele de vandalism.  
Vitrajul realizat din placă Margard reprezintă soluţia ideală 
în zonele în care există riscul de vandalizare.  

• Vitraj de securitate.  
Placa Lexan Margard va preveni ca un infractor să intre 
prin efracţie în clădirea Dvs.   

• Ecrane de siguranţă şi ecrane fonoizolante   
Placa Lexan Margard este materialul ideal pentru 
realizarea unor ecrane / garduri de protecţie în arene 
sportive şi stadioane şi alte aplicaţii în aer liber.  Placa 
MRA3 se pretează numai pentru aplicaţii de interior.  

• Vitraje de siguranţă pentru protecţia proprietăţii.  
Placa Lexan Margard nu se va sparge sau crăpa, 
reducând astfel aproape în totalitate riscul de rănire 
accidenta în cazul partiţiilor de interior, uşilor şi ecranelor 
de protecţie de la maşini-unelte.  
 
 

Placa Lexan Margard FMR5-E (formabilă)  
 
Aplicaţii curbe  
 
Libertatea de design, greutatea redusă şi claritatea optică în 
combinaţie cu proprietăţile mecanice superioare fac ca 
placa Lexan Margard FMR5-E să fie materialul ideal pentru 
realizarea vitrajului în cazul aplicaţiilor curbe, ca de 
exemplu: ferestre curbate (ca de exemplu uşile turnante), 
partiţii, luminatoare, bolţi, vitraj pentru balcoane, scări, 
adăposturi şi ecrane de siguranţă.  

 
Tabelul 5: Rezistenţa la abraziune a plăcilor Lexan Margard MR5E, MRX, MRA3 şi FMR5-XT şi sticla de geam 
 

 Metoda de testare* 
Lexan Margard 

FMR5-XT 
Lexan Margard 

MRX 
Lexan Margard  

MR5E IR 
Lexan Margard 

MRA-3 
Sticlă 

*Opacizare prin frecare 
cu roţi abrazive CS10F 
de 500 g 

ASTM D1044 
ANSI 226.1, 

1983 
% opacizare datorită abraziunii 

a) 100 rotaţii 
Testarea vitrajului de 
siguranţă din plastic 

7 5 2,1 1,8 0,5 

b) 500 rotaţii Testul extins - 12 8,0 3,0 1,0 

c) 1000 rotaţii 
Testarea vitrajului de 
siguranţă din sticlă  

- - - 9,5 2,0 

Testul Sandriesel DIN 52348 3 - 2,0 2,0 1,0 

 
*Aceste valori sunt orientative. Rezultatele acestui test efectuat în laboratoare diferite pot diferi.  

 
 
 
 
 
 

Proprietăţile insonorizante şi termoizolante 
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Vitrajul simplu 
Montarea plăcii solide Lexan în cadrul unor sisteme de 
vitrare simple sau duble conduce la respectarea cerinţelor 
privind fonoizolaţia vitrajelor contemporane. Tabelul 6 
compară performanţele vitrajului simplu realizat din placa 
solidă Lexan cu performanţele vitrajului simplu realizat din 
sticlă.  
 

Tabelul 6: Fonoizolaţia conform DIN 52210-75 Rw (dB)  
Grosimea,  mm    Placă solidă Lexan   Sticlă  
 4   27   30   
 5   28   30   
 6   29   31   
 8   31   32   
             12   34   34   
          15  în curs  în curs  
 
Vitrajul dublu  
Când se dublează un vitraj existent din sticlă şi se lasă un 
spaţiu de >50 mm, placă solidă Lexan  reduce în mod 
considerabil transmisia zgomotului, mai ales a frecvenţelor 
joase, cum ar fi, de exemplu, zgomotul produs de traficul 
auto.  
 

Tabelul 7: Fonoizolaţia conform DIN 52210-100  
  Grosimea plăcii, mm   

Placa solidă  Sticlă Distanţa dintre Rw în dB 
        Lexan                vitraje, mm   
4  6  85  39 
6  6  85  40 
8  6  85  42 
9,5  6  85  44 
4  6  54  36 
6  6  54  37 
8  6  54  39 
9,5  6  54  41 

 

Proprietăţile termoizolante 
 

Calculul pierderilor de energie 
Necesitatea de a reduce consumul de energie, şi astfel 
cheltuielile pentru acesta, constituie o prioritate majoră în 
orice domeniu de activitate. Prin simpla înlocuire a unui 
vitraj simplu din sticlă cu placă solidă Lexan se pot realiza 
economii substanţiale de energie, de peste 20%. Calculând 
conform prevederilor DIN 4701, se poate obţine o economie 
medie anuală cuprinsă între 0.9–1.3 litri combustibil lichid 
sau 1.0–1.5 m3 de gaz per m2 de suprafaţă vitrată prin 
scăderea valorii coeficientului de transfer termic cu o 
zecimală, respectiv 0,1 W/m2K.  
 

Vitrajul simplu   
Prin utilizarea plăcii solide Lexan se pot realiza economii 
considerabile de energie prin evitarea pierderilor excesive 
de căldură pe perioada iernii şi pătrunderii căldurii pe durata 
verii. Pierderea de căldură este reprezentată de către 
coeficientul de transfer termic, k, care exprimă cantitatea de 
energie transmisă printr-un material pe unitatea de 
suprafaţă, m2, de suprafaţă vitrată şi pe grad de diferenţă de 
temperatură.  

 
Tabelul 8: Valorile coeficientului de transfer termic, k, în 
     cazul vitrajului simplu, W/m2K  
Grosimea Placă solidă  Sticlă 
în mm   Lexan      
  4,0   5,33   5,82   
  5,0   5,21   5,80   
  6,0   5,09   5,77   
  8,0   4,84   5,71   
  9,5   4,69   5,68   
12,0   4,35   5,58   
 

Vitrajul dublu  
Alegerea plăcii Lexan Exell-D sau Margard la dublarea 
vitrajului existent, pe interior sau pe exterior, depinde de 
cerinţele specifice clădirii respective. Montarea vitrajului 
dublu la exteriorul sau la interiorul celui deja existent poate 
mări gradul de protecţie împotriva intrării prin efracţie. 
Montare înspre exterior poate asigura protecţia împotriva 
actelor de vandalism. Pentru a realiza o izolare eficientă, 
cele mai bune rezultate se obţin lăsând un spaţiu de 20–60 
mm între vitrajul existent şi supra-vitrajul realizat cu placă 
Lexan Exell-D, Lexan 9030 sau Margard. Tabelul 9 indică 
valoarea coeficientului de transfer termic, k, în funcţie de 
diferitele grosimi ale plăcii solide Lexan în combinaţie cu 
sticlă de diferite grosimi.  
 

Tabelul 9: Vitrajul dublu 
Grosimea  Grosimea  Distanţa        Valorile k,  
foii de geam  plăcii solide  dintre 
din sticlă, Lexan,  vitraje, 
(în mm)  (în mm)  (în mm)          (W/m2K) 

4   4   20-60   2.77  
4   5   20-60   2.73  
5   5   20-60   2.72  
4   6   20-60   2.70  
6   6   20-60   2.68  
5   8   20-60   2.62  
6   8   20-60   2.60  
6   9.5   20-60   2.56  
6   12   20-60   2.54  
 

Vitrajul triplu  
Se pot obţine valori extrem de scăzute ale coeficientului de 
transfer termic, k, prin dublarea vitrajului din Lexan Exell D, 
Margard sau Lexan 9030 în combinaţie cu pachete de geam 
cu etanşare dublă.  
 

Tabelul 10: Vitrajul triplu 
Grosimea*  Grosimea  Golul de aer   Valorile k,  
foii de geam   plăcii solide  dintre 
în pachet, Lexan,  vitraje, 
(în mm)  (în mm)  (în mm)          (W/m2K) 

4 + 4  5   30-60   1,85  
6 + 4   6   30-60   1,82  
8 + 4   8   30-60   1,78  
 
* distanţa dintre foile de geam = 12 mm 
Notă:  Vezi pag. 20 pentru detaliile de fixare / prindere a supra-
 vitrajului  

 

Alte proprietăţi 
 



16 / 31 

 

Greutatea redusă  
 
Greutatea redusă a produselor din placă din policarbonat 
fac din acestea înlocuitorul ideal al materialelor tradiţionale 
folosite pentru vitrare. Acestea sunt sigure şi uşor de 
manipulat, de tăiat sau decupat, de montat şi sunt aproape 
indestructibile. Greutatea lor redusă oferă economii 
semnificative la transport, manipulare şi montaj; în 
comparaţie cu foaia de geam de aceeaşi grosime economia 
din punctul de vedere al greutăţii este mai mare de 50%.  
 
Tabelul 11: Comparaţie privind economia din punct de 
vedere al greutăţii, kg/m2. 
 
Grosime, mm        Placa solidă  Geam
   Lexan 
3      3.60     7.50   
4      4.80   10.00   
5      6.00   12.50   
6      7.20   15.00   
8      9.60   20.00   
9.5    11.40   23.80   
12    14.40   30.00   
15   18,00  37,50  
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Performanţele anti-foc Rezistenţa chimică 
 

Rezistenţa la foc a plăcii solide Lexan are caracteristici 
foarte bune, obţinând clasificările cele mai bune în urma 
testelor privind rezistenţa la foc efectuate conform mai 
multor standarde Europene din acest domeniu. Fiind un 
termoplastic, placa solidă Lexan se va topi la căldura 
intensă a focului dar în nici un caz nu va contribui la 
extinderea acestuia prin flacăra sa. Materia primă de bază 
are un indice de limitare de oxigen (LOI = Limiting Oxygen 
Index) de 25 şi nu conţine aditivi anti-foc. Indicele de 
limitare de oxigen (ISO 4589 ASTM D2863) este definit ca o 
concentraţie minimă de oxigen în care materialul va arde 
timp de 3 minute sau mostra va arde pe o distanţă de 50 
mm. Cu cât valoarea indicelui de limitare de oxigen, LOI, 
este mai mare cu atât se reduce riscul de combustie.  
 

Testul pe un acoperiş mare 
Dacă este expusă la temperaturi ridicate, placa solidă 
Lexan  se va înmuia la temperatura de 150°–160°C. Prin 
aceasta se creează o gaură prin care fumul şi căldura pot 
trece iar temperatura scade la aproximativ 60°C (Un raport 
de referinţă este disponibil la cerere). Cu condiţia să existe 
suficient spaţiu pentru răcire şi pentru căderea materialului 
topit de sursa de foc / căldură, fiecare picătură de placă 
Lexan topită se va întări şi stinge automat. Acesta este 
motivul pentru care focul nu se propagă. Majoritatea 
dispozitivelor pentru teste sunt astfel concepute, distanţa 
dintre flacără şi mostră fiind atât de mică încât solidificarea / 
întărirea şi stingerea flăcării pot trece chiar şi neobservate.  
 

Standarde naţionale  
În Germania, practica acceptată pentru construcţii este de a 
efectua măsurători conform DIN 4102-1 ”Prestaţia la foc a 
materialelor de construcţii”. Termoplasticele au  ca etalon 
clasa B1 (combustibile, flamabilitate redusă) după ce trec de 
testul ”Brandschacht Test” (Test de foc în cămin / puţ) şi 
clasa B2 (combustibili, flamabilitate moderată) – trecerea 
testului cu arzătorul mic.  
În Franţa evaluarea prestaţiei la foc a materialelor de 
construcţie cuprinde clasa M0 (non-combustibil) până la  M4 
(foarte flamabil). Testul „epiradiateur” (NF P92-501) este 
metoda de determinare a prestaţiei la foc a mostrelor solide 
/ rigide. În clasa M1 se încadrează mostrele care ard 5 
secunde.  
În Marea Britanie, performanţa maselor plastice este testată 
conform BS 476 Partea 6 - Propagarea focului şi Partea 7 – 
Întinderea flăcăirii pe suprafaţa materialului. Pentru Partea 
7, clasificarea se face între Clasa 1 (cea mai rezistentă) la 
Clasa 4 (rezistenţa cea mai redusă). Clasificarea ”Y” 
înseamnă că doar s-a constatat o reacţie de topire a 
materialului.  
 

Clasificare EU 
Conform Directivei privind produsele pentru construcţii 
(89/105/EG) a fost introdus un nou sistem de clasificare. 
Testarea se face conform EN-ISO 11925-2, „Test cu arzător 
mic” şi testul conform EN 13823 „Un singur reper / obiect 
care arde”. Clasificarea prestaţiei la foc începe de la A1 
(necombustibil) până la F (fără performanţe determinate), 
densitatea fumului S1, S2 sau S3 şi d0 (fără picături arzând 
cu flacără), d1, d2. 
Notă: Pentru tipurile FR consultaţi fişele tehnice. 

 

Placa Lexan este folosită cu succes în combinaţie cu multe 
materiale de construcţie şi mase de etanşare. Având în 
vedere complexitatea compatibilităţii chimice, toate 
substanţele chimice care intră în contact cu placa Lexan ar 
trebui testate în acest sens. În cazul produselor sub formă 
de placă, cele mai des întâlnite materiale cu care acestea 
intră în contact sunt substanţele / masele de etanşare, 
garniturile şi diverşi detergenţi. Testarea compatibilităţii 
chimice este un proces permanent în cadrul SABIC 
Innovative Plastics, Divizia specializată pentru filme şi plăci, 
şi majoritatea produselor standard au fost deja testate din 
acest punct de vedere. La cerere puteţi obţine o listă a 
detergenţilor recomandaţi, a garniturilor şi maselor de 
etanşare recomandate. Orientativ urmează o listă 
prescurtată a celor mai des utilizate mase de etanşare.  
În cazul utilizării maselor / compuşilor de vitraj este esenţial 
ca sistemul de etanşare să permită un anumit grad de 
libertate de mişcare pentru dilatarea liniară a plăcii, fără ca 
etanşeitatea la placă sau la rama acesteia să aibă de 
suferit. Cu placa Lexan se recomandă în general utilizarea 
maselor de etanşare MPM (Momentive Performance 
Materials), conform Tabelului 12. Se recomandă în mod 
expres ca în cazul în care nu se folosesc produse MPM să 
se verifice compatibilitatea chimică a acestor produse cu 
placa Lexan înainte de montaj..   
 

Tabelul 12: Materialele de etanşare recomandate  
Materialul de etanşare   Furnizor   
Silpruf®   Momentive Performance Materials (MPM) 
MultiSil®  Momentive Performance Materials (MPM)  
 

NU folosiţi garnituri din PVC!  
Datorită transferului de aditivi de la PVC moale, placa Lexan 
poate fi afectată din punct de vedere chimic prin formarea 
de fisuri sau chiar de crăpături superficiale care pot conduce 
şi până la ruperea plăcii.  
Se recomandă utilizarea materialelor compatibile pe bază 
de cauciuc, cum ar fi neoprenul, EPT sau EPDM cu o 
duritate Shore în jurul valorii de A65. La cerere se oferă 
buletine privind compatibilitatea diferitelor tipuri de materiale 
pe bază de cauciuc cu placa Lexan.  
 

Tabelul 13: Sisteme garnituri recomandate  
Tipul de garnitură   Furnizorul 
EPDM R27*    Helvoet  
Chloropene, RZ4-35-81      
EPDM     Vredestein  
4330, 4431, 5530, 5331      
EPDM     Phoenix  
3300/670, 64470       
*sunt disponibile mai multe tipuri  
 

Dacă aveţi dubii asupra vreunui aspect în legătură cu compatibilitatea 
chimică a vreunui tip de placă Lexan, consultaţi întotdeauna cea mai 
apropiată reprezentanţă SABIC Innovative Plastics, Specialty Film & 

Sheet..  
 

Rezistenţa chimică a plăcii Lexan Margard  
Învelişul rezistent la abraziune, frecare şi zgâriere al plăcii 
Lexan Margard oferă un avantaj suplimentar din punctul de 
vedere al rezistenţei chimice. Învelişul de calitate al plăcii 
rezistă la o gamă variată de substanţe chimice, care în 
condiţii normale ar afecta negativ placa din policarbonat 
Lexan neprotejată.  
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Curăţarea 
 
Curăţarea 
 
În scopul prelungirii duratei de viaţă a plăcii Lexan se 
recomandă curăţarea periodică a acesteia cu detergenţi 
obişnuiţi compatibili. Pentru curăţarea curentă a plăcii Lexan 
se recomandă respectarea strictă a instrucţiunilor de mai 
jos.  
 

Tabelul 14: Detergenţi pe bază de solvenţi recomandaţi 
Detergentul recomandat   Furnizor 
White Spirit     Diverşi  
Petroleum Ether (BP65°)    Diverşi  
Hexan     Diverşi  
Heptan      Diverşi  
 

 
Procedura 1 – Suprafeţe mici 
 
1. Înmuiaţi placa cu apă călduţă.  
 
2. Spălaţi placa cu o soluţie slabă de săpun sau detergent 

menajer şi apă călduţă, folosind o lavetă sau burete 
moale pentru a îndepărta orice urmă de murdărie sau 
praf. 

 
3. Spălaţi cu apă rece şi uscaţi placa Lexan prin ştergere 

cu o cârpă moale, astfel ca picăturile de apă să nu lase 
pete.  

 
Procedura 2 – Suprafeţe mari 
 

1. Se curăţă suprafaţa cu jet de apă sub presiune ridicată 
şi / sau cu abur.  

 
2. Se vor adăuga în apă exclusiv aditivii compatibili cu 

placa Lexan.  
 
Producătorii de detergenţi recomandaţi: 
JohnsonDiversey 
Pagina web: www.johnsondiversey.com 
 

 

Detergenţi recomandaţi:  
SUMALIGHT D12 
BRUCODECID 
(detergent heavy duty, de exemplu în gări) 
 
De reţinut!  
 

 Nu folosiţi niciodată detergenţi abrazivi sau foarte 
alcalini.  

 

 Nu curăţaţi niciodată placa cu obiecte ascuţite şi dure, ca 
cuţite, lame, etc..  

 

 Nu curăţaţi produsele din placă Lexan® când sunt 
încinse de soare sau cât sunt încă fierbinţi, deoarece se 
pot forma pete.  

 
Recomandări privind curăţarea plăcii Lexan Margard 
MR5E, MR5 IR şi MRA3 
Suprafaţa unică a plăcii Lexan Margard o face mai 
rezistentă la chimicale. Chiar şi vopseaua de graffitti, din 
tuburi de spray, se îndepărtează uşor şi fără probleme. În 
ciuda învelişului foarte rezistent la abraziune şi frecare se va 
evita folosirea detergenţilor abrazivi şi / sau a ustensilelor 
care l-ar putea afecta. 
  
Procedura de curăţare recomandată pentru 
îndepărtarea de graffitti, etc., este următoarea:  
 

 Pentru vopsele, markere, cerneluri, ruj, etc. se va folosi 
solvent pentru graffitti.  

 

 Pentru etichete, stickere se va folosi kerosen sau 
whitespirt.  

 

 În final se va spăla suprafaţa plăcii cu o soluţie caldă de 
săpun, după care se va clăti cu apă rece.  

 
Notă: Marginile plăcii nu sunt protejate. Protejaţi marginile 
înaintea de curăţare! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.johnsondiversey.com/
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Indicaţii şi instrucţiuni cu caracter general 
 
Depozitarea / Stocarea 
Placa solidă Lexan se va depozita şi se va proteja împotriva 
agenţilor atmosferici ca soare, ploaie, etc. Plăcile solide 
Lexan care au aceeaşi lungime se vor stivui laolaltă, în 
poziţie orizontală sau, dacă sint de lungimi diferite, se vor 
stivui începând cu cele mai lungi, care vor sta la bază, astfel 
încât să se evite ca o placă mai lungă să atârne pe mergini. 
Alegeţi locul astfel încât să nu se calce pe plăci sau să nu 
fie lovite de vehicule.  
 

 
 
Manipularea  
Ca şi în cazul tuturor materialelor de vitraj, se va avea o 
grijă deosebită la efectuarea operaţiunilor de manipulare şi 
transport în scopul evitării zgârierii plăcilor sau a deteriorării 
marginilor acestora. Fiecare placă este ambalată / protejată 
astfel încât să se reducă la minim aceste riscuri. 
 
Tăiere şi debitare  
Produsele din placă de policarbonat Lexan se pot tăia, 
debita şi / sau decupa uşor cu ajutorul echipamentului de uz 
curent care se află în dotarea minimă a fiecărui atelier.  
 

Urmează o listă cu indicaţii generale şi recomandări 
specifice pentru fiecare operaţie de tăiere. 
  

 Placa trebuie să fie întotdeauna prinsă bine pentru a se 
evita vibraţiile nedorite şi marginile tăiate inexact.  

 Toate utilajele / fierăstraiele trebuie să fie reglate pentru 
tăiere de masă plastică şi trebuie să fie echipate cu 
pânze de   fierăstrău cu dinţi mici.  

 Foliile de protecţie se vor lăsa pe placă pentru a se 
evita zgârierea sau deteriorarea suprafeţei plăcii 

 La terminarea operaţiei toate marginile produsului din 
placă Lexan trebuie să fie curate şi netede / drepte.  

 Se vor curăţa celulele plăcii de praf şi resturi rezultate 
în urma tăierii prin suflare cu aer comprimat, dacă este 
posibil.  

 

Tăiere cu fierăstrău circular  
Acest tip de operaţie de tăiere este cel mai des întâlnit iar în 
măsura în care viteza şi avansul de tăiere nu sunt atât de 
critice ca în cazul altor materiale termoplastice, este foarte 
important să urmaţi instrucţiunile de mai jos.  

 Lucraţi întotdeauna cu un avan redus, astfel ca tăietura 
să fie curată şi exactă.  

 Se începe întotdeauna cu pânza funcţionând la viteza 
maximă.  

 În cazul tăierii câte unei singure plăci cu grosimea sub 
3 mm se va prefera tăierea cu fierăstrău cu bandă sau 
fierăstrău mecanic în locul tăierii cu fierăstrău circular.  

 

Tăiere cu fierăstrău cu bandă  
Aceste fierăstraie pot fi cele obişnuite sau orizontale, special 
concepute pentru tăierea maselor plastice. În ambele cazuri 
este foarte important ca placa să fie bine fixată pe un suport 
solid pe durata operaţiei de tăiere. Ghidajele de tăiere 
trebuie să fie cât de aproape posibil pentru a se reduce 
curbarea / flambarea plăcii şi devierea de la linia dorită de 
tăiere.  
 

Fierăstraie mecanice   
În această categorie întră şi bomfaierele iar cel mai 
important este ca placa să fie bine fixată pe un suport solid, 
mai ales în cazul în care se foloseşte un ferăstrău mecanic. 
Se vor folosi pânze de ferăstrău cu distanţa dintre dinţi 
cuprinsă între 2–2.5 mm şi se recomandă un avans redus.  
 

Găurirea plăcii  
Produsele din placă Lexan se pot găuri cu burghie elicoidale 
sau cu vârf.  
Se pot folosi şi burghie cu carbon / pastilă vidia în vârf, 
deoarece acestea rămân ascuţite pe o perioadă mai lungă.  
Cel mai important factor de avut în vedere este căldura 
generată chiar de operaţia de găurire a produselor din placă 
Lexan. Pentru a se obţine o gaură curată şi exactă, care să 
nu fie tensionată, trebuie ca generarea de căldură pe durata 
operaţiei de găurire să fie menţinută la un minim absolut.  
Se pot obţine găuri curate, exacte şi fără tensiuni prin 
respectarea câtorva reguli de bază.  

 Gaura trebuie să fie curăţată frecvent pentru a se evita 
acumularea de şpan şi de căldură în exces rezultată în 
urma frecării.  

 Se va ridica frecvent burghiul din gaură şi se va răci cu 
aer comprimat.  

 Placa sau produsul trebuie să fie bine prins pe un 
suport / banc solid pentru a se reduce vibraţiile şi a se 
asigura dimensiunea dorită a găurii respective.  

 Distanţa minimă dintre marginea plăcii şi gaură este 
dublul diametrului găurii.  

 Toate găurile vor avea un diametru mai mare decât 
şurubul, holţşurubul sau dispozitivul de fixare pentru a 
permite dilatarea sau contracţia termică.  
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Încărcarea exercitată de vânt şi de zăpadă 
Presiunea dinamică a vântului  
Încărcarea efectivă a panourilor de vitraj se calculează în 
funcţie de viteza vântului. În expresie matematică 
încărcarea prin presiune se calculează prin înmulţirea 
pătratului vitezei vântului cu constanta 0,613.  
 

q = KV2 
unde:   q = Presiunea dinamică a vântului, în N/m2  
 K = 0.613  
 V = design viteza vântului în metri/secundă  
 

Tabelul 16: Valoarea încărcării în unităţi SI (N/m2)  
Viteza  Presiunea Viteza       Presiunea 
vântului  vântului  vântului        vântului 
m/s   N/m2   m/s               N/m2  
10     61   40     981 
15   138   45   1240  
20   245   50   1530  
25   383   55   1850 
30   552   60   2210  
35   751   65   2590 
 

În cazul proiectelor de vitraj cu condiţii deosebite de 
încărcare vă rugăm să contactaţi reprezentantul comercial 
local al SABIC innovative Plastics, Divizia specializată 
pentru filme şi plăci. 
 

Coeficientul de presiune  
Pentru a lua în calcul fluctuaţiile regionale specifice privind 
acceleraţia / deceleraţia vântului cauzată de geometria 
construcţiei sau a vitrajului respectiv, se impune 
introducerea în calcul a unui coeficient de presiune 
corespunzător. Încărcarea cauzată de vânt se calculează 
prin înmulţirea valorii presiunii dinamice a vântului cu 
coeficientul de presiune. Valorile exacte ale coeficientului 
de presiune sunt specificate în normativele  
corespunzătoare pentru construcţii.  
 

Încărcarea cu zăpadă a vitrajului 
Încărcarea cu zăpadă a vitrajului se poate considera ca un 
echivalent al unei încărcări verticale, distribuite uniform, 
care acţionează pe m2 de proiecţie orizontală a vitrajului. 
Factorii de încărcare cu zăpadă se pot lua din normativul 
corespunzător pentru construcţii.  
 

Tehnologie asistată de calculator  
A fost dezvoltat un program de proiectare asistată de 
calculator care se adresează în special proiectelor  ample 
de vitraj sau proiectelor cu forme ieşite din comun sau 
proiectelor care sunt supuse unor condiţii de încărcare 
extreme. Programul creează modelul de element finit pentru 
un anumit proiect de vitraj, aplică condiţiile specificate de 
încărcare şi de încărcare maximă şi face analiza de 
deflecţie. Pentru detalii consultaţi S.C. Esprit Group S.R.L. 
Braşov !  
 

Încărcarea exercitată de vânt şi zăpadă  
Rezultatele prezentate în Tabelele 23, 24–28 sunt aplicabile 
pentru încărcări cuprinse între 600 şi 2000 N/m2. Aceste 
încărcări acoperă majoritatea cerinţelor şi condiţiilor de 
îndeplinit în cazul proiectelor de vitrare normale / obişnuite, 
după cum prevede Standardul European BSI – CPS, 
Capitolul V, Partea 1, NEN 3850 şi DIN 1055.  

 

 
Model de element finit 
 

 
Plan arhitectural pentru deflecţie, vedere laterală 
 

 
Reprezentarea grafică a deflecţiei 



21 / 31 

 

 

Montarea / Instalarea 
 
Măsuri de siguranţă la montarea vitrajelor  

 Realizarea vitrajelor din placă Lexan trebuie să fie 
considerată o operaţie de finisare şi să fie programată 
ca lucrare finală în cadrul lucrărilor de încheiere a unei 
construcţii.  

 Se va acorda o atenţie deosebită evitării zgârierii sau 
deteriorării suprafeţelor plăcii pe durata depozitării, 
tăierii, transportului şi montajului.  

 După montare şi îndepărtarea foliilor de protecţie, placa 
Lexan trebuie să fie protejată împotriva murdăririi cu 
vopsea, tencuială sau alte substanţe. Protecţia se 
realizează prin aplicarea unei folii de polietilenă, PE, sau 
alt material, care se va prinde cu bandă adezivă de 
structura – suport.  

 Verificaţi compatibilitatea plăcii Lexan cu furnizorii 
benzilor adezive, garnituri şi mase de etanşare  utilizate 
la realizarea vitrajului respectiv.  

 
Spaţiul liber pentru dilatarea termică liniară 
Deoarece placa Lexan are un coeficient de dilatare termică 
liniară mai mare decât profilele – suport utilizate în mod 
curent pentru realizarea vitrajelor, se va acorda o atenţie 
deosebită spaţiului liber care să permită dilatarea termică a 
plăcii fără ca aceasta să se încovoaie sau să acumuleze 
tensiuni termice interne  
 
Dilatarea termică liniară  
În tabelul de mai jos sunt prezentaţi coeficienţii de dilatare 
termică liniară pentru diferite materiale: 
 
Tabelul 17  
Materialul    m / m°C x 10-5  
Placa Lexan     6,7   
Sticlă       0,7   -   0,9   
Aluminiu    21,0   -   2,.3   
Oţel       1,2   -    1,5   
 
Spaţiul liber destinat dilatării termice trebuie calculat atât 
pentru lungimea cât şi pentru lăţimea plăcii Lexan. 
Toleranţele recomandate pentru dilatarea termică a 
diferitelor dimensiuni de plăci sunt prezentate în Tabelul 
18. În general: dilatarea termică a plăcii este de 
aproximativ 3 mm per metru liniar. 
 
Prinderea marginii plăcii / Cerinţele de adâncime 
pentru falţ 
Tabelul 18 indică suprafaţa minimă de prindere a păcii 
Lexan în profilele de vitraj. Adâncimea falţului este dată de 
suma lăţimii de prindere a plăcii şi a spaţiului liber pentru 
dilatarea termică a plăcii. Adâncimea totală a falţului 
trebuie să includă lăţimea minimă de prindere a plăcii şi 
spaţiul liber pentru dilatarea termică.  
 

 
Tabelul 18: Dilatarea termică / Lăţimea de prindere a 
plăcii  
Dimensiunile ramei 
ferestrei, (A-B) (mm) 

Scurtaţi placa 
cu C (mm) 

Lăţimea de prindere a 
plăcii, G, (mm)  

300  1 6  

300 - 600  1 - 2 6 - 9 

600 - 900  2 – 3 9 - 12 

900 - 1200  3 - 4  12 - 15  

1200 - 1500  4 - 5  15 - 18  

1500 - 1800  5 - 6  18 - 20  

1800 - 2100  6 - 7  20  

2100 - 2400  7 - 8  20  

2400 - 2700  8 - 9  20  

2700 - 3000  9 - 10  20  

 
 

 
 

 
 

Partea de jos a 
plăcii poate sta pe 
profilul de bază al 
ferestrei 
 

Profilul de bază al 
ferestrei 

Profilul de închidere / fixare 

al vitrajului ferestrei 

 

Lăţimea de prindere a plăcii 
 

Adâncimea  profilului/ falţului 
 

Dimensiunea plăcii D+E 
 

Lăţimea totală a falţului A+B 

Spaţiu liber 
pentru 

dilatarea 
termică a 

plăcii 
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Montarea / Instalarea vitrajelor plane 
 
Sisteme de vitrare 
 
Fig. 15 şi 16 ilustrează modurile tipice de montaj pentru 
sistemele de vitraj umede şi cele uscate realizabile cu 
produsele din placă din policarbonat Lexan.  
Indiferent dacă aplicaţia implică sisteme de vitraj umede sau 
uscate, este extrem de important ca la montajul plăcii Lexan 
marginile acesteia să fie bine prinse.  
 
Vezi pagina 22 privind spaţiul liber / toleranţa pentru 
dilatarea termică şi lăţimea minimă de prindere / fixare a 
plăcii.  
 
Sisteme de vitrare umede  
Placa Lexan poate fi folosită la realizarea suprafeţelor 
vitrate prin montarea ei în cadrul unor cadre & cercevele din 
lemn sau din metal, în combinaţie benzi de vitraj şi mase de 
etanşare care nu se întăresc.  
Se pot folosi benzi de umplere / umplutură realizate din 
polibutilen.  
Dacă se utilizează mase / compuşi de etanşare este 
esenţial ca sistemul de etanşare să permită un anumit grad 
de mişcare, să permită dilatarea termică, dar fără a se 
pierde etanşeitatea dintre ramă şi placă. În general se 
recomandă ca împreună cu placa Lexan să se utilizeze 
silicon de etanşare dar se recomandă ca înainte de utilizare 
să se verifice compatibilitatea acestuia cu placa.  
 
Se va evita în totalitate utilizarea de tipuri de silicon pe bază 
de amine sau benzamide, care nu sunt compatibile cu placa 
Lexan şi pot conduce la formarea de fisuri şi crăpături, mai 
ales când intervin şi tensiuni asupra plăcii.  
Vezi pagina 15 pentru substanţele de etanşare 
corespunzătoare.  
 

Sisteme de vitrare uscate  
Avantajul vitrajului uscat constă în faptul că chederele de 
cauciuc se prind prin apăsare în profile iar apoi acestea 
permit un anumit grad de mişcare în cazul dilatării sau 
contracţiei plăcii. Acest lucru trebuie avut în vedere atât din 
punct de vedere estetic cât şi în cazul aplicaţiilor în care 
dilatarea plăcii depăşeşte limitele susbstanţei de etanşare / 
siliconului. Se recomandă utilizarea produselor pe bază de 
cauciuc ca neoprenul, EPT sau EPDM, cu o duritate Shore 
în jurul valorii de 65.  
 

 
 
 

 
15. Montare vitraj uscat   16. Montare vitraj umed 

 

Spaţiu liber pentru 
dilatarea termică  

a plăcii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etanşator  

 
Garnitură 

Placa se poate sprijini 
pe profil / cercevea 

Şaibă din 
cauciuc, 
prodilată 

 
 

Rama-cadru 
din profil de 

aluminiu 

Baghetă de 
fixare 

 
Cercevea 
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Instrucţiuni de montare a plăcilor 
 
Vitraj uscat 

 
 
Indicaţii 

 Curăţaţi rama ferestrei. Îndepărtaţi resturile de chit 
de geamuri sau de geam, dacă este necesar.  

 Măsuraţi zona de prindere a marginii plăcii şi 
dimensiunile interioare ale ramei de geam, 
respectiv spaţiul în care se va fixa placa Lexan.  

 Calculaţi mărimea plăcii, lăsând spaţiul liber pentru 
dilatarea liniară a plăcii (3 mm per metru liniar). 

 Selectaţi grosimea corectă a plăcii, astfel încât 
aceasta să corespundă cerinţelor de încărcare. 
(Vezi Tabelul 23 şi 24) 

 Fixaţi bine placa Lexan pe banc pentru a evita 
vibraţiile nedorite sau tăierea inexactă a plăcii. 

 Tăiaţi placa la dimensiunea necesară cu ajutorul 
uni ferăstrău circulara sau unul mecanic.  

 Îndepărtaţi şi corectaţi marginile ascuţite şi 
neregularităţile de pe marginile plăcii.  

 Îndepărtaţi foliile de protecţie de pe ambele feţe ale 
plăcii pe o lăţime de aproximativ 50 mm de la 
margini / muchii.  

 Pentru vitraj umed, aplicaţi bandă-autoadezivă pe 
o faţă sau profile de cauciuc atât pe rama ferestrei 
cât şi pe şipca acesteia.  

 Pentru vitraj uscat, introduceţi în locaşul din profilul 
- suport chederul compatibil pe bază de cauciuc 
neopren precum şi în profilul de acoperire - 
prindere.  

 Introduceţi placa Lexan în rama ferestrei.  

 Fixaţi bagheta sau profilul de acoperire – prindere 
la locul lor.  

 Pentru vitraj umed, aplicaţi o masă de etanşare pe 
bază de silicon agreat, ca de exemplu 
Silglaze/Silpruf, între placă şi rama / bagheta 
ferestrei.  

 Îndepărtaţi foliile de protecţie în totalitate imediat 
după terminarea montajului.  

 Curăţaţi vitrajul cu grijă, cu apă o soluţie de săpun 
în apă caldă şi cu un burete moale pe bază de 
celuloză sau o lavetă din lână. 

Vitraj umed 

 
 
Contraindicaţii 
 

 Nu folosiţi PVC plastifiat sau benzi şi garnituri din 

cauciuc incompatibil. 

 Nu folosiţi mase sau garnituri de etanşare pe bază 

de amine, benzamide sau methoxy. 

 Nu folosiţi detergenţi abrazivi sau foarte alcalini.  

 Nu curăţaţi niciodată placa cu obiecte dure sau 

foarte ascuţite. 

 Nu călcaţi niciodată pe placa Lexan. 

 Nu curăţaţi placa Lexan în bătaia soarelui sau la 

temperaturi ridicate.  

 Nu folosiţi niciodată benzen, benzină, acetonă, 

tetraclorură de carbon sau butul-celuloză* pe placa 

Lexan. 

 

 

 

Profil metalic 
 
     Garnitură bandă 
 

Silicon de etanşare 

 

Lăţimea de prindere a plăcii ±20 mm 
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Montarea / Instalarea vitrajelor plane 
 
Supravitrarea / Dublarea vitrajului  
 
Selectarea plăcii Lexan 9030, Exell D sau Lexan Margard 
pentru dublarea vitrajului la interior sau la exterior depinde 
de cerinţele specifice ale clădirii: dublare de vitraj la interior 
pentru rezistenţă mărită la intrarea prin efracţie şi dublarea 
de vitraj la exterior ca protecţie împotriva actelor de 
vandalism.  
 
Companiile specializate au admis necesitatea unor proiecte 
de supravitrare mai solide şi mai sigure şi au creat sisteme 
de profile pre-asamblate. Aceste sisteme permit realizarea 
de produse prefabricate iar garniturile de cauciuc sunt 
interschimbabile, pentru a susţine plăci în grosime de 5 – 10 
mm.  
 
Figurile 19 şi 20 prezintă exemple tipice de montaje de 
supra-vitrare.  
 
Dublarea vitrajului la interior  
 
Placa Lexan Margard este şi un material de vitrare ideal 
pentru aplicaţiile interioare, (Figura 19).  
Dacă placa Lexan Margard se montează pe interiorul 
vitrajului existent, se renunţă la criteriile de deflecţie cauzate 
de încărcarea exercitată de vânt (după cum este prezentat 
în Tabelul 19) şi din acest motiv se poate reduce din 
grosimea recomandată a plăcii. 
 
Dublarea vitrajului înspre exterior 
 
În funcţie de cerinţele de supravitraj, se poate alege între 
placa Lexan Margard sau Lexan Exell D (Figura 20). Având 
în vedere şi cerinţele de funcţionalitate şi cele estetice şi 
ţinând cont de deflecţia cauzată de încărcarea cauzată de 
vânt, se vor respecta recomandările din Tabelul 18 privind 
grosimea plăcii.  
 

  
 

 
Dublarea vitrajului la interior 
 

 
Dublarea vitrajului la exterior 

  

 
 
Pachet din foi  de 
geam, existent 

Exterior 
 
 
Geam sticlă 

Interior 
 
 
 
Vitraj din 
placă Lexan 

Profil din 
aluminiu 
pentru 
dublarea 
vitrajului / 
supravitrare 
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Montarea / Instalarea vitrajelor plane 
 
Pachete de vitraj dublu  
 
Datorită permeabilităţii plăcii Lexan la vaporii de apă, nu se 
poate evita formarea condensului în pachetele etanşe 
formate din plăci Lexan / Lexan sau Lexan / Sticlă. 
Formarea permanentă a condensului poate ca ocazional să 
creeze probleme şi să apară alge sub forma unei depuneri 
verzi.  
Pentru astfel de cazuri există posibilitatea reducerii 
semnificative a condensului prin montarea unor distanţiere 
de aluminiu în formă de „U” de aproximativ 20 mm în scopul 
creării uni strat de aer.  
Se vor da găuri cu diametrul de 6 mm în profilul U din 
aluminiu de la baza ramei vitrajului cu distanţa dintre centre 
de aproximativ 200 mm. Aceste orificii de aerisire permit un 
anumit grad de ventilaţie şi previn condensarea excesivă 
prin drenarea către exterior. Distanţiere din aluminiu-pentru 
a se evita pătrun-derea prafului şi a insectelor prin aceste 
orificii, acestea se vor acoperi pe interior cu bandă perforată 
filtrantă, similară benzii Multifoil AD 3429. Se va folosi 
silicon pentru a prinde placa Lexan de distanţierul de 
aluminiu. Se va acorda o atenţie deosebită spaţiului liber 
dintre marginea plăcii şi suprafaţa de sprijin, pentru ca apa 
rezultată în urma condensării să se poată scurge.   
Aceste indicaţii sunt numai recomandări. Nu se poate 
acorda garanţie pentru că problemele de mai sus depind în 
mare măsură de condiţiile efective de la faţa locului.  
 

 

 

 

Distanţier din aluminiu 

Bandă de 
aerisire, 
perforată 

Orificiu de 
aerisire 

Silicon de 
etanşare 

 
Placa  Spaţiu liber Placa Lexan sau 
Lexan pentru   foaie de geam 

drenarea  
condensului  
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Alegerea grosimii plăcii pentru vitraje plane 
 

Placa Lexan este prinsă pe toate cele patru laturi.  
Caracteristicile de încovoiere în cazul acestei configuraţii 
particulare depind de raportul dintre distanţele profilelor – 
suport, a:b, (vezi Figura 22). 
În practică “a” reprezintă distanţa dintre centrele profilelor 
suport ale vitrajului de pe partea / latura scurtă a vitrajului, 
respectiv lăţimea plăcii, iar “b” reprezintă distanţa dintre 
centrele profilelor suport ale vitrajului pe latura lungă, 
respectiv lungimea plăcii.  
 

Tabelul 18 indică lungimea maximă a părţii mai scurte a 
plăcii în cazul a 3  raporturi diferite ale distanţei dintre 
profilele-suport.  

Raportul dintre lăţimea plăcii “a”: lungimea plăcii “b” 1:>2  
Raportul dintre lăţimea plăcii “a”: lungimea plăcii “b” 1:2  
Raportul dintre lăţimea plăcii “a”: lungimea plăcii “b” 1:1  

Diagrama presupune o prindere a tuturor celor patru margini 
ale plăcii conform tabelului 20, de la pagina 29.  
 

Factorul de siguranţă  
Tabelul 18, 1 şi 2 indică mărimea maximă admisă a plăcii la 
o încărcare specificată care conduce la o încovoiere 
acceptabilă a plăcii fără riscul de cedare sau de desprindere 
a plăcii.  
Pentru a calcula încovoierea admisă se împarte latura mai 
scurtă a plăcii, „a” la 20. Se recomandă o încovoiere 
maximă de 50 mm.  
 

Exemplul I  
Mărimea ferestrei: Lăţimea: 1600 mm Lungimea: 3200 mm  
Raportul a:b = 1:2  
Încărcarea: 1000 N/m2  
Tipul de placă necesar: 12 mm  
Deflecţia/Curbarea maximă: 50 mm  
 

Exemplul II  
Mărimea ferestrei: Lăţimea: 1000 mm Lungimea: 4000 mm  
Raportul a:b = 1:>2  
Încărcarea: 800 N/m2  
Tipul de placă necesar: 8 mm  
Deflecţia/Curbura maximă: 50 mm  

Placa Lexan prinsă pe 2 laturi 
a = Distanţa dintre centrele profilelor suport ale vitrajului  
b = lungimea plăcii  
Factorul determinant al comportamentului plăcii la curbare îl 
constituie distanţa “a” dintre centrele a două profile-suport 
adiacente. Având în vedere că se poate alege orice lungime 
de placă, dimensiunea “b” nu influenţează comportarea 
generală a plăcii la deflecţie.  
 

Observaţii generale  
Se recomandă ca în cazul aplicaţiilor de vitraj în pantă, 
panta minimă trebuie să fie de 5° (9 cm/m de lungime a 
plăcii), astfel asigurându-se scurgerea apei de ploaie). 
 

În Tabelul se 22 presupune o prindere pe 2 laturi a plăcii 
Lexan, conform valorilor indicate în Tabelul 20, pagina 30.  
 
 

 
 

 

Raportul dintre lăţimea şi lungimea plăcii Lexan 
Grosimea 

plăcii Lexan,   
mm 

 

3 
 
 

4 
 

5 

6 
 

8 

9,5 

12 

15 
 

Încărcarea, 
N/m2 
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Alegerea grosimii plăcii pentru vitraje plane 
 
Placa Lexan prinsă în şuruburi pe 2 laturi / părţi. 
Prinderea plăcii Lexan se poate face şi de laţii intermediari 
cu ajutorul şuruburilor, piuliţelor şi şaibelor obişnuite. Însă 
toate îmbinările şi zonele de prindere trebuie să fie prinse cu 
ajutorul unor şaibe-garnituri din cauciuc compatibil, care să 
distribuie forţa de prindere / fixare pe o suprafaţă cât de 
poate de mare.  Se vor folosi şaibe mari din metal laminate 
cu garnituri din cauciuc compatibil. Şuruburile nu se vor 
strânge astfel încât să deformeze permanent placa sau să 
restricţioneze dilatarea sau contracţia plăcilor. Când 
prinderea se face cu şurub şi piuliţă este important trebuie 
avut în vedere ca diametrul găurii din placă să fie de două 
ori mai mare  decât diametrul şurubului. Pentru a se calcula 
deflecţia admisă pentru ambele vitraje se împarte latura 
liberă “a” a plăcii la 20. Se recomandă o valoare a deflecţiei 
/curbării de maxim 50 mm.  

 

 

 
 

 
Grosimea plăcii Lexan, mm Distanţa „a” dintre centrele profilelor-suport 

3 400 375       

4 550 480 425 400 375    

5 620 565 525 495 470 450 430 420 

6 750 675 625 595 560 540 510 500 

8 1000 900 840 790 750 720 690 660 

9,5 1200 1075 1000 930 890 850 820 790 

12 1425 1325 1250 1190 1125 1075 1030 1000 

15         

Încărcarea, N/m2 600 800 1000 1200 1400 1600 1200 ≥ 2000 

 
 

Distanţa maximă între stâlpi 
2050 mm 

Gaură 

supradimensionată 

Spaţiu liber pentru 
dilatarea termică a 
plăcii 

Profil - suport 
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Montarea vitrajelor curbe 
Cu excepţia plăcilor Lexan Margard MR5-E şi MRA3, toate 
plăcile Lexan pot fi curbate la rece pe profile-suport curbate, 
cum este cazul multor aplicaţii de vitraj, ca de exemplu 
cupole, luminatoare, etc. Cu condiţia ca raza de curbare să 
nu fie mai mică decât raza minimă admisă, tensiunea creată 
prin curbarea la rece nu va afecta în nici un fel calităţile 
mecanice ale plăcii. Curbarea se va face întotdeauna pe 
lungimea plăcii, niciodată pe lăţimea acesteia.  
 

Tabelul 21 
Lexan 9030, 9030 FR, 
Grosimea în mm 

Raza minimă admisă, 
 mm 

3 300 

4 400 

5 500 

7 600 

8 800 

9,5 950 

12 1200 

15 1500 
 

Tabelul 22 
Lexan Exell-D, D ST, D FR şi 
D Ven, grosimea în  mm 

Raza minimă admisă, 
 mm 

3 525 

4 700 

5 875 

6 1050 

8 1400 

9,5 950 

12 1200 

15 1500 
 

Tabelul 23 
Lexan Margard FMR5-E, 
grosimea în mm  

Raza minimă admisă 
mm 

3 900 

4 1200 

5 1500 

6 1800 

8 2400 

 
Notă: 
Placa Lexan 9030 şi 9030 FR se recomandă exclusiv pentru 
aplicaţii interioare de vitrare curbă.  
Placa Lexan Exell-D ST se recomandă pentru vitraje curbe 
opace, vitrajele scărilor şi balcoanelor. Placa Lexan Exell-D, 
Exell-D FR, Exell-D SC IR şi Lexan Exell-D VEN este ideală 
pentru aplicaţii arhitecturale curbe de exterior: luminatoare, 
copertine şi învelitoare. 
* Faţa imprimată / ornată a plăcii Exell-D VEN se va feri în 
totalitate de radiaţia UV şi de contactul cu umezeala.  
  

Placa Lexan Margard FMR5-XT se recomandă pentru uşi 
turnante curbe, partiţii, căi de acces pietonal, etc. 

Vitraj curb din placa Lexan cu profile metalice standard  
Această secţiune ilustrează posibilitatea realizării vitrajelor curbe 
prin combinarea profilelor-suport standard cu placa Lexan. Dacă 
proiectul nu prevede sisteme de vitrare patentate există totuşi 
posibilitatea realizării vitrajelor curbe din placă Lexan prin utilizarea 
profilelor metalice standard în combinaţie cu benzi de vitrare şi 
mase de etanşare care nu se întăresc. Vezi pagina 15, Tabelul 5 
pentru etanşatorii indicaţi.  Acest tip de sistem de montaj se 
foloseşte mai ales în cadrul unor aplicaţii gospodăreşti de mică 
anvergură, carport-uri, magazii, sere şi ca înlocuitor al geamului.   
 

Vitraje curbe din placă Lexan cu sisteme de vitrare 
patentate  
Se comercializează o gamă largă de sisteme de vitrare patentate. 
Multe dintre aceste sisteme s-au dovedit deja corespunzătoare 
pentru construcţiile curbe în combinaţSABICie cu placa Lexan. În 
strânsă colaborare cu producătorii de sisteme şi cu specialiştii în 
montaj, SABIC Innovative Plastics, Divizia specializată pentru filme 
şi plăci poate oferi consiliere şi asistenţă arhitecţilor şi inginerilor cu 
privire la fezabilitatea unui concept de design curb cu placa Lexan 
şi un sistem de vitrare patentat, care a fost selecţionat. Se folosesc 
profilele – suport din metal sau lemn cu o garnitură-bandă din 
cauciuc şi un profil din aluminiu de prindere a plăcii cu garnituri de 
cauciuc înglobate. Vezi pag. 15, Tabelul 6 pentru garniturile 
corespunzătoare. 
 

 
 

Profil de prindere din           

aluminiu / capac 
 

 

Grosimea plăcii „t” 

 

Raza 
  Profile-suport  
      şi  vitraj 

Deschiderea „S” 
 

 

 Profil de prindere din aluminiu 
 

Şaibă metalică 
cu neopren laminat   Neopren 

 

Silicon, etanşare 
 

Profil suport 

Ramă-cadru din  
profil metalic 

Rebord 

Garnitură – bandă 
pentru vitraje 
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Montarea vitrajelor curbe 
 
Alegerea grosimii plăcii pentru vitrajul curb  
 
Curbura, ca şi deschiderea şi distanţa dintre profilele 
curbate, influenţează comportamentul de carcasă 
cilindrică şi încărcarea de încovoiere. Încărcarea critică 
la care apare încovoierea este calculată ca o funcţie a 
geometriei carcasei şi proprietăţile intrinseci ale plăcii de 
Lexan, cu referinţă la încărcarea de încovoiere calculată 
şi la stabilitate, la care se aplică factorul de siguranţă de 
1,5. Astfel se pot calcula corect grosimea şi dimensiunile 
plăcii în condiţii date de încărcare. Rigiditatea plăcii 
Lexan în cadrul aplicaţiilor de vitraj curb este determinată 
în special de către raza “R” şi distanţa “W” dintre profilele 
curbate. Lungimea plăcii “L” trebuie să fie mai mare 
decât lăţimea plăcii “W” pentru a se facilita curbura; În 
practică, un raport de 1:2 sau mai mic nu este luat în 
considerare, ţinând cont de aspectele practice ale 
montajului.  
 
Note cu privire la Tabelul 25 
 
În funcţie de încărcare sunt date distanţele dintre 
profilele curbe pentru diferitele grosimi şi raze ale 
plăcilor. Pentru valorile înscrise în zona întunecată se 
poate utiliza o lăţime maximă standard a plăcii de 2,05 
m.  
 

Zona de nuanţă mai deschisă indică faptul că curbura 
grosimii relevante a plăcii pentru / la acea încărcare 
anume nu mai contribuie la rigidizarea suplimentară a 
plăcii. Rigiditatea plăcii poate fi considerată ca şi pentru 
placa plană, şi în consecinţă ultima valoare se aplică 
pentru toate razele mai mari.  
 

 
 

 
 
 
Tabelul 24 
Exemplu: 
Raza luminatorului:  2800 mm 
Încărcarea:  1000 N/m2 

Distanţa dintre centrele 
profilelor de vitrare curbe 

Grosimea plăcii Lexan 

400 mm 
530 mm 
650 mm 

1000 mm 
1950 mm 

3 mm 
4 mm 
5 mm 
6 mm 

 8 mm 

 
 
 
 

 

Distanţa dintre centrele profilelor 
suport curbe 

Deschiderea 

 

Raza 

Deschiderea 

Distanţa dintre centrele 
profilelor suport curbe 
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Montarea vitrajelor curbe 
 
Tabelul 25: Distanţa dintre centrele profilelor suport pentru vitraje curbe  
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Contact 
 
 

 
 
 

office@esprit.ro 
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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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