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Charakterystyka produktu
Od ponad 25 lat znakomite własności żywicy poliwęglanowej Lexan* są wykorzystywane w przemyśle
tworzyw sztucznych; produkowany jest z niej materiał w postaci płyt o niezrównanej przeźroczystości,
udarności, odporności termicznej i wytrzymałości.
Speciality Film and Sheets (SFS) jest oddziałem SABIC-IP, zajmującym się technologią materiałów cienkowarstwych i płyt. Jego siedziba główna znajduje
się w Europie, a zakłady produkcyjne w Holandii,
Włoszech i Austrii. Przedstawicielstwa zajmujące się
sprzedażą i marketingiem rozlokowane są w całej
Europie.
Produkty SFS bezpośrednio wytłaczane z żywic poliwęglanowych Lexan*, górują swymi własnościami
nad wieloma innymi materiałami do wykonywania
oszkleń pod względem swobody kształtowania, lekkości, odporności ogniowej i termicznych właściwości izolacyjnych.
Co więcej, arkusze Lexan* łączą w sobie wysoką
udarność ze znaczącą przeźroczystością. Daje to w
efekcie możliwość zapewnienia ochrony przed wandalizmem i włamaniami.
Lexan* 9030 i 9030TG
Lexan* 9030 i 9030TG jest poliwęglanową płytą w
gatunku standardowym dla przeźroczystych oszkleń
ochronnych. Stosowany do szklenia pierwotnego
lub wtórnego zabezpieczającego przed stłuczeniem
lub włamaniem, jest lepszym izolatorem niż szkło
i łatwiej jest go wytwarzać dla szerokiego zakresu
zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych, dla
ochrony maszyn, ochrony przed wandalami, oraz
jako elementy wyposażenia ulicznego.
Lexan* 9030FR
Lexan* 9030 Ognioodporny (FR) jest standardową
przeźroczystą płytą specjalnie opracowaną dla spełnienia wymagań dotyczących ognioodporności dla
budynków i konstrukcji.Lexan* 9030 FR podlega 5
letniej, ograniczonej gwarancji*.
Obróbka wtórna

Lexan* Exell* D i Exell* D TG
Lexan* Exell* D jest przeźroczystą, poliwęglanową
płytą z opatentowaną powłoką chroniącą przed promieniowaniem UV, nałożoną po obu stronach płyty.
Posiadając znakomitą odporność na skrajne warunki
atmosferyczne i nadzwyczajną udarność, Lexan* nadaje się idealnie do wielu zastosowań w budynkach i
konstrukcjach.
Płyta Lexan* Exell* D i Exell*D TG może być łatwo
formowana na zimno tworząc łagodne krzywizny i
znakomicie nadaje się przez to do świetlików, pokryć
dla pasaży, sklepień łukowych, itp. Lexan* Exell*
D może być również formowany na gorąco w celu
uzyskania żądanej geometrii przy zachowaniu odporności na promieniowanie ultraﬁoletowe, ponadto zachowuje odporność na skrajne warunki pogodowe.
Pierwszorzędna odporność na promieniowanie UV
i twardość płyty Lexan* Exell* sprawia, że podlega
ona 10 letniej, ograniczonej gwarancji* na żółknięcie, utratę przeźroczystości i stłuczenie.
Lexan* Exell* D ST
Płyta Lexan* Exell* D ST jest odporna na promieniowanie UV, jest przeświecającym tworzywem o znakomitej rozpraszalności światła. Ziarnista powierzchnia
doskonale odpowiada potrzebom w zastosowaniach
gdzie niezbędna jest ochrona prywatności, przy
zachowaniu charakterystyki standardowego poliwęglanu Lexan*. Lexan* Exell* D ST podlega 10 letniej,
ograniczonej gwarancji*.
Lexan* Exell* D FR
Lexan* Exell* D FR ognioodporny jest poliwęglanową płytą z opatentowaną ochroną przed
promieniowaniem UV nałożoną po obu stronach i
wykazuje dobrą ognioodporność; idealnie nadaje się
do szerokiego zakresu zastosowań w budynkach i
konstrukcjach. Lexan* Exell*D FR podlega 10 letniej,
ograniczonej gwarancji*.
Lexan* Exell* D VEN
Lexan* Exell* D Venetian to Lexan* Exell*D, na którym znajdują się nadrukowane białe pasy (po stronie
nie pokrytej osłoną przed promieniowaniem UV.
Sprzyja to redukcji gromadzenia się ciepła pod płytą,
na przykład wewnątrz budynku(10 lat ograniczonej
gwarancji*).

* Patrz dokument gwarancyjny
(dla zapoznania się ze szczegółami).
** Obróbka wtórna
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Lexan* Margard** MR5E
Płyta Lexan* Margard* MR5-E odporna jest na
promieniowanie UV/uszkodzenia powierzchni; łączy
udarność poliwęglanu Lexan* z odpornością na
promieniowanie UV/ścieranie (patent) dla powierzchni, która ma pod tym względem własności zbliżone
do szkła. Jest to jedyny materiał na oszklenia, który
podlega 5 letniej gwarancji* przeciw żółknięciu,
utracie przeźroczystości i degradacji pokrycia i 10
letniej gwarancji przeciw stłuczeniu.
Płyta Lexan* Margard* jest odporna na oddziaływanie wielu substancji chemicznych takich jak środki
czyszczące, farby i kleje. Na unikalnym pokryciu nie
trzymają się farby do malowania grafﬁti, powodując,
że oszklenie wygląda zawsze jak nowe.
Dodatkowo, płyta Lexan* Margard* MR5-E posiada
podwyższoną odporność na skrajne czynniki pogodowe oraz uderzenia.
Jest idealna dla zastosowań w sklepach, budynkach
publicznych, szkołach, przystankach oraz innych
miejscach, w których przebywa wielu ludzi.

Płyta Lexan* Margard* FMR5E XT
(formowalna plastycznie)
Płyta Lexan* Margard* FMR5-E przepuszcza promieniowanie UV i jest materiałem o dużej odporności na
ścieranie stosowanym do oszkleń. Ponadto charakteryzuje się:
niezwykle wysoką udarnością oraz zdolnością do formowania krzywizn na zimno lub formowania w draperie.
podwójnie pokrytą powierzchnią dając wysoką odporność na zużycie i rozdarcie.
wysoką odpornością chemiczną
unikalną 10 letnią gwarancją na stłuczenie.
5 letnią gwarancją* przeciw żółknięciu, utracie przeźroczystości i degradacji powłoki.

Lexan* Margard* MRA3
Lexan* Margard* MRA3 łączy odporność udarnościową płyty z poliwęglanowego Lexan*u z opatentowaną osłoną zapewniającą dużą odporność
na ścieranie po obu stronach powierzchni. Lexan*
Margard* MRA3 jest odporny na oddziaływanie
wielu substancji chemicznych takich jak środki czyszczące, farby i kleje. Jego podwyższona odporność
na ścieranie i wysoka udarność powodują, że jest to
tworzywo idealnie nadające się do szklenia wtórnego
(wewnętrznego) w budynkach publicznych, szkołach
itp. oraz jako osłona do maszyn.

Zastosowanie na powierzchniach zakrzywionych
Swoboda projektowania, niewielki ciężar i optyczna
klarowność połączone z pierwszorzędnymi właściwościami mechanicznymi czynią Lexan* Margard*
FMR5-E idealnym materiałem do oszkleń dla takich
zastosowań kształtowych, jak zakrzywione okna, (na
przykład drzwi obrotowe), ścianki działowe, świetliki, sklepienia łukowe, elementy szklane balkonów,
oszklenia schodów, osłony przed wiatrem i deszczem
i osłony w maszynach.

Zastosowania tylko dla powierzchni płaskich
Z powodu nałożenia odpornej na uszkodzenia
powłoki, płyty Lexan* Margard* MR5-E i MRA3 nie
mogą być formowane na zimno. Płyty te są przeznaczone jedynie do zastosowań na powierzchniach
płaskich.
Odporność na ścieranie
Zbadane pod kątem odporności na ścieranie płyty
Lexan* Margard* MR5-E i MRA3 wykazują znacznie
mniejszą utratę przeźroczystości niż niepokrywane
płyty poliwęglanowe.

* Patrz dokument gwarancyjny
(dla zapoznania się ze szczegółami).
** Obróbka wtórna

6 SABIC Innovative Plastics

Obróbka
Lexan* Margard* FMR5-E może być zaginany na
zimno (krzywizny o dużych promieniach). Może być
również formowany w draperie w maksymalnej
temperaturze równej 155 °C, normalnie bez suszenia
wstępnego.

Własności optyczne
Przezroczyste oszklenie Lexan* charakteryzuje się
doskonałą klarownością, najwyższą przepuszczalnością światła widzialnego i światła zbliżonego do
podczerwieni. Ponieważ jest nieprzeźroczysty dla fal
o długości mniejszej niż 385 nanometrów, jest przez
to idealny do wszelkiego rodzaju osłon, antyków,
wystaw sklepowych oraz innych zastosowań, gdzie
konieczna jest ochrona przed promieniowaniem UV.
Lity arkusz z Lexan*u jest zazwyczaj wytwarzany
w standardowych wymiarach i kolorach według
poniższego zestawienia. Dostawa ze składu arkuszy
standardowych oraz przycinanych na żądany wymiar
odbywa się za pośrednictwem sieci handlowej SABIC
Innovative Plastics.
Różne kolory i wymiary są dostępne na uprzednie
zamówienie. Zamówienia takie mogą być realizowane po innych cenach i na innych warunkach dostawy.

Asortyment
13 pt praxis produkcji
light
Lexan* 9030 i 9030TG
Grubości standardowe w mm 0.75-1-1.5-2-3-4-5-6-89,5-12-15
Kolory standardowe
Przepuszczalność światła*
• Przezroczysty, kod 112
84-87% zależnie od grubości
• brąz słoneczny, kod 5109 50% dla wszystkich grubości
• słoneczny szary, kod 713 50% dla wszystkich grubości
• biały opal, kod 82103
24-65% zależnie od grubości
Standardowe wymiary:
1250 x 2050 mm
2050 x 3050 mm
2050 x 6050 mm
Maskowanie::
Strona wierzchnia;:
Część spodnia::
*Tolerancja 5%

Coex opal biały PE
Niebieski nadruk
Coex przeźroczysty

Lexan* Exell* D ST
Standardowe grubości w mm 3-4-5-6-8
Kolory standardowe
Przepuszczalność
światła*/,**
• Przezroczysty, kod 112
84-87% zależnie od grubości
• brąz słoneczny, kod 5109 50% dla wszystkich grubości
Standardowe wymiary:
2050 x 3050 mm
Maskowanie::
Strona wierzchnia;:
Brak
Część spodnia::
Brak Coex. przeźroczysty PE
Uwaga: część wierzchnia posiada teksturę
*Tolerancja 5%
**Przeświecanie = przepuszcza światło,
ale nie jest przeźroczysty

Lexan* 9030FR
Grubości standardowe w mm 2-3-4-5-6-8
Kolory standardowe
• Przezroczysty, kod 112
• biały opal (dla 6 mm)
Standardowe wymiary:
1250 x 2050 mm
2050 x 3050 mm
Maskowanie::
Część wierzchnia:
Część spodnia::
*Tolerancja 5%

Przepuszczalność światła*
90%- zależnie od grubości
90%- zależnie od grubości

Coex opal biały PE
Niebieski nadruk
Coex przeźroczysty

Lexan* Exell* D i Exell*D TG
Grubości standardowe w mm 1.5-2-3-4-5-6-8-9.5-12-15
Kolory standardowe
Przepuszczalność światła*
• Przezroczysty, kod 112
84-87% zależnie od grubości
• brąz słoneczny, kod 5109 50% dla wszystkich grubości
• słoneczny szary, kod 713 50% dla wszystkich grubości
• biały opal, kod 82939
25% dla wszystkich grubości
Standardowe wymiary:
2050 x 3050 mm
2050 x 6050 mm
Maskowanie::
Część wierzchnia::
Część spodnia::
*Tolerancja 5%

Coex. biały opal PE
Nadruk purpurowy
Coex przeźroczysty PE
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Lexan* Exell* D FR
Grubości standardowe w mm 2-3-4-5-8
Kolory standardowe
Przepuszczalność światła*
• Przezroczysty, kod 112
87% zależnie od grubości
Standardowe wymiary:
1250 x 2050 mm
2050 x 3050 mm
2050 x 6050 mm
Maskowanie::
Część wierzchnia::
Część spodnia::

Coex. biały opal PE
Nadruk purpurowy
Coex przeźroczysty PE

Lexan* Margard* MRA3
Grubości standardowe w mm 2-3-4-5-6**
Kolory standardowe
Przepuszczalność światła*
• Przezroczysty, kod 112
89,5-86% zależnie od grubości
Standardowe wymiary:
1220 x 3050 mm (grubość < 3mm)
2000 x 3000 mm (grubość < 2mm)
*Tolerancja 5%
** Inne grubości na zamówienie.
Uwaga:przy niektórych zastosowaniach orientacja
marszczenia może mieć istotne znaczenie dla własności
optycznych płyty. Orientacja ta jest wskazywana na
maskowaniu.

*Tolerancja 5%
Lexan* Exell* D Venetian
Grubości standardowe w mm 3-4-5-6
Kolory standardowe
Przepuszczalność światła*
• Przezroczysty, kod 112
32-37% zależnie od grubości
W z białymi pasami
Standardowe wymiary:
1250 x 2050 mm
1250 x 3050 mm
Maskowanie::
Część wierzchnia::
Część spodnia::
*Tolerancja 5%
Asortyment produkcji
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Coex. biały opal PE
Nadruk purpurowy
Coex przeźroczysty PE

Lexan* Margard* MR5-E/Lexan* Margard* FMR5E XT
Grubości standardowe w mm 3-4-5-6-8-9,5-12
Kolory standardowe
Przepuszczalność światła*
• Przezroczysty, kod 112
73-87% zależnie od grubości
• brąz słoneczny, kod 5109 50% dla wszystkich grubości
Standardowe wymiary:
2000 x 3050 mm
Uwaga: przy niektórych zastosowaniach orientacja marszczenia może mieć istotne znaczenie dla własności optycznych płyty. Orientacja ta jest wskazywana na maskowaniu.
*Tolerancja 5%

Typowe
własności
13 pt praxis
light płyty Lexan*
Lita płyta Lexan*

1. Wykres rozciągania dla
litej płyty Lexan*

Lita płyta Lexan* wykazuje znakomitą równowagę
ﬁzycznych, mechanicznych i środowiskowych
właściwości, które utrzymują się w szerokim zakresie
temperatur i wilgotności.
Charakterystyczne cechy tych produktów
przedstawiono w tej części.
Tabela 1: Typowe własności płyty Lexan* 1

Standard
Własności ﬁzyczne
Ciężar właściwy
Własności mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie
Wytrzymałość na rozciąganie
Wydłużenie (plastyczne)
Wydłużenie (peknięcie)
Moduł elestyczności
Granica plastyczności przy
zginaniu
Udarność (spadający grot)*

Lexan*
Lita płyta

Jednostki

DIN 53479

1.20

DIN 53455
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53457
DIN 53452

N/mm2
N/mm2
%
%
N/mm2
N/mm2

>60
>70
6-8
>100
2500
100

SABIC Method

Nm

>200

J/m

600-800

°C
°C

>145-150
135-140

m/m°C
W/m°C

6.7 x 10-5
0.21

wrąb IZOD (1/8”) w temperaASTM D 256
turze pokojowej
Własności termiczne Żaroodporność:
Vicat VST/B
DIN 53460
DTUL 1,82 N/mm2 Współczynnik ASTM D 648
termicznego
wydłużenia liniowego
VDE 0304/1
Przewodność cieplna
DIN 52612
* Mierzone na próbkach formowanych wtryskowo

70
yield point 62.5 N/mm2

60

ultimate strength 67 N/mm2

50

Stress (MPa)

break

plastic deformation line 2430 N/mm2

40

proportional limit 28 N/mm2

30
20
10
0

20

40

60

80

100

% of elongation
1
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Własności w zależności od temperatury
Niezwykłą właściwością litej płyty Lexan* jest
zachowanie własności mechanicznych w szerokim
zakresie temperatur.
Lita płyta Lexan* charakteryzuje się świetnymi
cechami mechanicznymi, utrzymując wysoką
wytrzymałość i sztywność w podwyższonych
temperaturach przez długi okres czasu. Na
przykład, lita płyta Lexan* zachowuje 85% modułu
elastyczności odpowiadającemu temperaturze
pokojowej w 82°C. Na rys. 2 przedstawiono
zależność modułu elastyczności od temperatury.

Szybkość spadającego grota
V = 2gh= 2 x 10 x 2,5 = 7 m/sek lub
V = 25,2 km / h
M = masa spadającego grota = 8 kg
h = wysokość spadania = 2,5 m
E = M x gh
E = 8 x 10 x 2,5 = 200 Nm

30
M

25

R

20
h

Flexural modulus x 10 N/mm

2

Udarność
Płyta z poliwęglanu Lexan* jest jednym z najbardziej
wytrzymałych przeźroczystych materiałów
termoplastycznych. Wytrzymuje uderzenia
wszelkiego rodzaju obiektów od kamieni po młotki
i nie ulega rozpadowi. Jego własności pochłaniania
energii utrzymują się również w ujemnych, zimowych
temperaturach i w wysokich temperaturach letnich.
Płyta z poliwęglanu ma 250 razy większą udarność
niż szkło i w związku z tym umożliwia lepszą
ochronę przed wandalami i włamaniami.

Test spadającego grota firmy SABIC
Podczas testu “spadającego grota”, poliwęglanowa
płyta Lexan* wykazuje pierwszorzędną absorpcję
energii (>200 N), w porównaniu z innymi rodzajami
plastikowych materiałów stosowanych do oszkleń.
Ważący 8 kg grot o półkulistym zakończeniu o
promieniu 12,5 mm jest swobodnie zrzucany z
wysokości 2,5 m na dysk wykonany z płyty Lexan*.
Dysk z płyty Lexan* jest swobodnie podparty na
krawędzi; jego średnica wynosi 100 mm, a grubość
3.2 mm.

15
10
0
-25

0

25

50

75

100

Temperature °C
2
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3

2. Zależność modułu
elastyczności od
temperatury
3. Test uderzenia spadającym
grotem opracowany przez
ﬁrmę SABIC Innovative
Plastics

Własności mechaniczne
Materiały do oszkleń
Lexan* Exell* D, Exell* D FR, Exell* D VEN, Lexan*
Margard* MR5-E, MRA3 i FMR5-E, Lexan* 9030
i 9030 FR i Lexan* Exell* D ST o pierwszorzędnej
odporności na obciążenia dynamiczne, wykazują
doskonałą odporność na stłuczenie. Wszystkie te
produkty charakteryzują się najwyższą odpornością
na uderzenia zgodnie z normą europejską prEN356,
dotyczącą bezpieczeństwa oszkleń.
Norma prEN356
Test uderzenia stalową kulą
Stalowa kula o masie 4.11 kg i średnicy 100 mm
jest swobodnie zrzucana z różnych, zdeﬁniowanych
wysokości na próbkę materiału na oszklenia. W
każdej klasie, stalowa kula musi uderzyć w próbkę
trzy razy. Materiał na oszklenia spełnia wymagania
testu, jeżeli wszystkie uderzenia nie spowodują
penetracji. Odpowiednie klasy, wymagania odnośnie
wysokości zrzutu i wyniki testu przedstawiono
w Tabeli 2, a na Rys. 4 pokazano schemat
wykonywania testu.
Każdy z badanych wyrobów spełnia najwyższe
wymagania testu dla grubości 5 mm i większej.

Test balkonowy DIN 52337 słaby i mocny.
Określono dwa rodzaje tego szczególnego testu
symulującego sytuacje, jakie mogą wystąpić dla
oszkleń balkonów i pasaży. Test słaby polega na
uderzeniu zainstalowanej próbki oszklenia ciężarem
w kształcie gruszki o masie 45 kg zawieszonym na
linie z wysokości 1.5 metra. Test mocny polega na
uderzeniu zainstalowanej próbki oszklenia ciężarem
w kształcie gruszki o masie 10 kg zawieszonym na
linie, z wysokości 1.5 metra. W obu przypadkach,
ciężar uderzający nie może penetrować panelu
oszklenia, który musi pozostać na swojej pozycji.
Wszystkie lite płyty o grubości 6 mm i większej,
spełniają wymagania tego testu.

4. Test uderzenia stalową
kulą
5. Test balkonowy DIN
52337 mocny/słaby

Security glazing
prEN 356

Falling ball
d = 100mm
w = 4.11kg

Drop height

1.5 m

4

5

Tabela 2:
Kategoria
odporności
P1A

Wysokość
zrzutu mm
1500

Całkowita ilość
uderzeń
3 w trójkącie

Kod kategorii
odporności
EN 356 P1A

Energia uderzenia na
zrzut
62 Joule

P2A
P3A
P4A
P5A

3000
6000
9000
9000

3 w trójkącie
3 w trójkącie
3 w trójkącie
3 x 3 w trójkącie

EN 356 P2A
EN 356 P3A
EN 356 P4A
EN 356 P5A

123 Joule
247 Joule
370 Joule
370 Joule

* Tabela klasyﬁkacji odporności dla wyrobów do bezpiecznych oszkleń
według normy europejskiej prEN356
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Własności fizyczne
Własności optyczne

Czynniki środowiskowe

Przepuszczalność światła
Światło słoneczne, które pada na powierzchnię Ziemi
ma długość fali między 295 – 2140 nanometrów
(10-9 metra).

Ochrona przed promieniowaniem UV
Promienowanie słoneczne jest szczególnie szkodliwe
dla materiałów polimerowych; powoduje ich
degradację, tworząc siatkę drobnych peknięć na
ich powierzchni. Pęknięcia te stają się siedliskiem
postepującej erozji, spowodowanej oddziaływaniem
wody, pyłów, substancji chemicznych, itp.
Stopień, w jakim te czynniki wpływają na
degradację polimeru, zależy istotnie od warunków
środowiska, tzn. od lokalizacji geograﬁcznej,
wyniesienia, intensywności zmian meteorologicnych
uwarunkowanych porami roku, itp. Płyty Lexan*
Exell* D, Exell* D ST, Exell* D FR i Exell* D VEN
posiadają opatentowaną powierzchnię chroniącą
przed promieniowaniem UV, charakteryzującą się
znakomitą odpornością na warunki pogodowe.
Ta unikalna, opatentowana technologia zastosowana
w płytach Lexan* Exell* D, Exell* D ST, Exell*
D FR i Exell* D VEN, zapewnia długotrwałe,
odpowiednie właściwości optyczne w warunkach
intensywnej ekspozycji na promeniowanie UV
oraz pierwszorzędną wytrzymałość materiału
poliwęglanowego, w porównaniu z innymi
termoplastycznymi materiałami stosowanymi
do oszkleń. Zgodnie z normą ISO 4892,
przeprowadzono test, używając lampy ksenonowej
o sile światła zapewniającej oświetlenie podobne
do naturalnego. Dodatkowo zastosowano ﬁltry UV
oraz symulator deszczu, przez co uzyskano dużą
zgodność z warunkami naturalnymi. Przyspieszone
testy pogodowe, wykonane przez SABIC Innovative
Plastics z zastosowaniem aparatu Xenon 1200
wewnątrz pomieszczenia przeprowadzono zgodnie
z normą ISO 4892. Badane próbki obciążono nawet
bardziej niż wymaga tego norma, gdyż na czas 1/6
cyklu usunięto ﬁltr UV.

Okno optyczne podzielono na następujące przedziały
długości fal świetlnych.
UV-B strefa środkowa UV
UV-A strefa bliska UV
Strefa światła widzialnego
Strefa bliska podczerwieni
Strefa środkowa podczerwieni

280 - 315 nm
315 - 380 nm
380 - 780 nm
780 - 1400 nm
1400 - 3000 nm

Zgodnie z Rys. 6, płyta Lexan* posiada najwyższą
przepuszczalność światła widzialnego i promieniowania podczerwonego. Płyta poliwęglanowa Lexan*
jest zasadniczo nieprzeźroczysta dla fal o długościach
poniżej 385 nanometrów. A zatem lita płyta Lexan*
może być stosowana w celu ochrony takich czułych
materiałów jak tkaniny lub inne organiczne materiały
przed wyblaknięciem w środowiskach magazynów
fabrycznych, muzeów lub centrów handlowych.

UV

Visible

IR

100
80

Transmittance in %

60
40
20
0

250 300 350 400 500 600 700 800 1000 1400 1800220026003000

Wavelength (nanometre)

6

Przezroczysta, lita płyta Lexan*
Przezroczysta lita płyta Lexan* charakteryzuje się
przeźroczystością zbliżoną do szkła; przepuszczalność
dla światła wynosi 75 – 87 % zależnie od grubości
płyty. Jednak dla zastosowań w budynkach
znajdujących sie w gorącej streﬁe klimatycznej lub z
południowymi fasadami, lita płyta Lexan* oferowana
jest jako tylko przeświecająca (brązowa, sara, biały
opal).
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6. Widmo światła przepuszczanego dla poliwęglanu
Lexan*
*GWARANCJA
SABIC Innovative Plastics
udziela 10 letniej, ograniczonej gwarancji na płyty
Lexan* Exell* D and Lexan*
Exell* D ST od utraty koloru,
utraty zdolności przepuszczania swiatła i utraty
wytrzymałości na skutek
wpływu czynników
pogodowych. W celu
zapoznania się ze
szczegółami, proszę
skontaktować się z lokalnym
dystrybutorem lub z biurem
sprzedaży SABIC Innovative
Plastics.

Uzysk
ciepła light
słonecznego
13 pt praxis
Wzrost temperatury wewnątrz
budynku

7. Transmisja energii
słonecznej

Kontrola nasłonecznienia
Przeźroczyste gatunki litych płyt Lexan* charakteryzują się znakomitą przepuszczalnością światła,
między 75 a 87%, zależnie od grubości. Jednak dla
zastosowań w budynkach znajdujących się w gorącej
streﬁe klimatycznej lub z południowymi fasadami,
płyta Lexan* oferowana jest jako tylko przeświecająca (brązowa, szara, biały opal).
Oferowany jest również Lexan* Exell* Venetian. Te
gatunki znacznie redukują ilość ciepła słonecznego
dopływającą i akumulowaną w budynku, pomagając
utrzymać komfort termiczny wnętrza. Te specjalnie
przyciemniane płyty oraz Exell* Venetian zmiejszają
dopływ energii słonecznej do poziomu przyjemnego
dla osób przebywających we wnętrzach, a ponadto
zmiejszają koszty zużycia energii na potrzeby kimatyzacji.
Uzysk ciepła słonecznego
Promieniowanie słoneczne padając na płytę jest odbijane, asorbowane i przepuszczane według schematu
na Rys. 7. Najwieksza ilość energii jest przepuszczana
i całkowita transmisja energii słonecznej (ST) jest
sumą transmisji energii docierającej do wnetrza (DT)
i energii zaabsorbowanej (A), której część dociera do
wnętrza. Tabela 3 zawiera dane o ogólnych właściwościach dotyczących transmisji energii słonecznej
dla litej płyty Lexan*.

Solar energy transmission
Solar intensity

Direct
solar
transmission
DT

Reflection

+
Emission to room

Emission to outside
Solar absorption
(A)

Total solar
transmission (ST)

7

Tabela 3: światła Energia Transmisja

Lexan* lity płyta
Numer koloru
Przeźroczysty 112
Brąz 5109
Szary 713
Opal biały WH7D278O
Opal biały WH4D348O
Exell* D VEN
Przeźroczysty 112W z
białymi pasami
Natural GN9A047T
Natural GN8A81T

LT

R

A

DT

ST

SC

Transmisja
światła
w%
87
50
50
54
25

Odbicie
światła
w%
9
7
7
20
54

Absorpcja
światła
w%
9
38
38
29
18

Bezpośrednia
transmisja
światła %
82
55
55
51
28

Całkowita
transmisja
światła %
84
65
65
58
33

Współczynnik
zacienienia
światła %
0.97
0.75
0.75
0.67
0.38

37

48

-

-

51

0.59

62
73

7
7

57
40

34
50

50
61

0.57
0.71
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Odporność termiczna
Ilość ciepła zakumulowanego w materiałach do oszkleń moe być przedstawiona jako funkcja absorpcji
materiału i intensywności nasłonecznienia. W krajach
o dużym nasłonecznieniu oraz tam, gdzie zainstalowano płyty zabarwione, akumulacja ciepła w płytach
może być znaczna. Obliczenia i pomiary wartości
rzeczywistych na zainstalowanych płytach Lexan* w
kilku miejscach w Europie wykazały, że powierzchnia płyty może osiągnąć temperaturę 100°C. Na Rys.
8 pokazano przykładowy przebieg temperatur dla
pochylonego, otwartego, wentylowanego dachu
oszklonego brązową płytą Lexan* podczas intensywnej ekspozycji słonecznej.

Dane UL
W U.S.A. Underwriters Laboratories opracowało
dane dotyczące ciągłego stosowania tworzyw w
określonych temperaturach. Dane temperaturowe
można uznać za wiarygodne. Najbardziej istotne
własności tworyw termoplastycznych są sprawdzane
w różnych temperaturach. Wyniki są ekstrapolowane na okres ponad 10 lat, przy czym materiał nie
może stracić więcej niż 50 % swoich pierwotnych
właściwości. W tablicy 4 przedstawiono temperatury
ciagłego użytkowania typowych termoplastycznych
materiałów do oszkleń według UL.

Tabela 4: Dane temperaturowe UL 746B
90

Lexan* poliwęglan

100°C

80

Acrylic

50°C

PVC

50°C

70
3

Temperature °C

60
50

4
2

40
30

1

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314151617 181920212223

Time in hours

8
1. Temperatura otoczenia
2. Temperatura konstrukcji metalowej
3. Temperatura płyty Lexan*
4. Temperatura pod dachem

Płyta Lexan* carakteryzuje się znakomitą zdolnością
zachowania udarności i sztywności w podwyższonych
temperaturach, nawet przez dłuższy okres czasu.
Płyta Lexan* w temperaturze 82 °C zachowuje
85% modułu elastyczności, jaką ma w temperaturze pokojowej. Temperatura mięknięcia dla Vicat
i temperatura odkształcenia pod obciążeniem dla
poliwęglanu Lexan* wynosi ok. 140 °C.
Płyta Lexan* charakteryzuje sie temeraturą
ciągłego użytkowania równą 100 °C. Minimalna
temperatura ciągłego użytkowania wynosi -40 °C.
Stosowanie Lexan*u w niższych temperaturach
jest możliwe, gdyż graniczna temperatura dla
wzrostu kruchości wynosi – 110 °C.
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Odporność na ścieranie
Płyta Lexan* Margard* MR5-E i MRA3

Płyta Lexan* Margard* MR5-E, MRA3 i
FMR5-E
Wysoka odporność na ścieranie
Płyta Lexan* Margard* posiada unikalną, trwardą
powłokę powierzchniową chroniącą przed
szpecącymi zadrapaniami. Nadaje się ona znakomicie
do zastosowań, gdzie częsty kontakt jest wysoce
prawdopodobny. Zawansowana technologicznie,
obustronna powłoka płyty Margard* sprawia, że jest
ona najbardziej odpornym na ścieranie tworzywem
do oszkleń, jakie jest dostępne na rynku.

Wzajemne korzyści z Lexan* Margard*
MR5-E, MRA3 i FMR5-E
• Ochrona przed promieniowaniem UV
Powłoka Lexan* Margard* jest odporna na
ścieranie, ale opatentowana technologia zapewnia
również zwiększoną ochronę przed
promieniowaniem UV. MRA3 nie posiada ochrony
przed promieniowaniem UV
• Wysoka odporność chemiczna
Płyta Lexan* Margard* jest odporna na wiele
chemikaliów takich jak środki czyszczące, farby i
kleje. Unikalne pokrycie jest odporne również na
farby do grafﬁti i umożliwia łatwe odnowienie do
stanu sprzed zabrudzenia.

Płyta Lexan* Margard* FMR5-E
(formowalna plastycznie)

• Gwarancja*
Płyta Lexan* Margard* podlega 5 letniej,
ograniczonej gwarancji* od utraty przeźroczystości,
degradacji powłoki i 10 letniej gwarancji od
stłuczenia.
* Patrz dokument gwarancyjny
(dla zapoznania się ze szczegółami).

• Zastosowania jedynie dla powierzchni płaskich
Z powodu odpornej na uszkodzenia powłoki, płyta
Lexan* Margard* MR5-E/MRA3 nie może być
formowana na zimno. Płyta jest przeznaczona
wyłącznie do zastosowań na powierzchniach płaskich.
• Oszklenie przeciw wandalom
Oszklenie płytą Lexan* Margard* jest idealnym
rowiązaniem tam, gdzie możliwe są akty
wandalizmu.
• Oszklenie dla celów bezpieczeństwa
Płyta Lexan* Margard* stanowi dobre
zabezpieczenie od włamań i wtargnięć.
• Ekrany zabezpieczające i akustyczne
Płyta Lexan* Margard* jest idealnym materiałem
na osłony bezpieczeństwa na stadionach
sportowych i w innych miejscach publicznych.
MRA3 nadaje sie tylko do zastosowań w
pomieszczeniach zamkniętych.
• Oszklenia zabezpieczające
Płyta Lexan* Margard* nie ulegnie rozbiciu ani nie
rozpadnie sie na odłamki, co radykalnie zmniejsza
ryzyko zranień wypadkowych i powoduje, że płyta
nadaje się na przegrody, drzwi oraz na osłony do
maszyn.

Zastosowanie na powierzchniach zakrzywionych
Swododa projektowania, niewielki ciężar i przejrzystość
optyczna połączone ze znakomitymi własnościami
mechanicznymi czynią Lexan* Margard* FMR5-E
idealnym materiałem na oszklenia dla powierzchni
zakrzywionych (na przykład drzwi obrotowe, przegrody,
świetliki, balkony, sklepienia łukowe i tarcze ochronne.

Tabela 5: Lexan* Margard* MR5-E, MRA3 i FMR5-E
Test*
Metoda

Margard*
FMR5-XT

MRX

Margard*
MR5E(IR)

Margard*
MRA3

Szkło

Taber Abrasion*
CS10 F Wheels
500 g masa

ASTM D1044
ANSI 226.1
1983

%
Zamglenia

%
Zamglenia

%
Zamglenia

%
Zamglenia

%
Zamglenia

a) 100 cykli

Test bezpieczeństwa
tworzywa
do oszkleń

7

5

2.1

1.8

0.5

b) 500 cykli

Rozszerzony
test

-

12

8.0

3

1.0

c) 1000 cykli

Test bezpieczeństwa
szkła

-

-

-

9.5

2.0

Sandriesel Test*

DIN 52348

3,0

-

2.0

2.0

1.0

* Wartości uzyskane podczas testów sa uśrednione, ale ich powtarzalność dla tych metod badawczych może być różna, zależnie od laboratorium.
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Własności
dźwiękowe
i termiczne
13 pt praxis
light
Redukcja hałasu
Szklenie pojedyncze
Instalacja płyt Lexan* w pojedynczych lub podwójnyh oszkleniach spełnia współczesne wymagania
dotyczące poziomu hałasu. W Tabeli 6 porównano
własności izolacyjności akustycznej dla litych płyt
Lexan* i dla szkła.
Tabela 6: Własności akustyczne DIN 52210-75 Rw (dB)
Grubość w mm

Lita płyta
Lexan*
27
28
29
31
34
pending

4
5
6
8
12
15

Szkło
30
30
31
32
34
pending

Szklenie podwójne
Lita płyta Lexan* w połączeniu z taﬂą szklaną i z
zastosowaniem szczeliny powietrznej o grubości >
50 mm, znacznie redukuje poziom hałasu, szczególnie dla niskich częstotliwości, takich jak przy ruchu
ulicznym.
Tabela 7: Izolacyjne własności akustyczne
DIN 52210-100 Rw (dB)
Lita płyta
Lexan*
4
6
8
9.5
4
6
8
9.5

Grubość płyty w mm
Szkło
Szczelina
powietrzna
mm
6
85
6
85
6
85
6
6
6
6
6

85
54
54
54
54

Rw w dB

39
40
42
44
36
37
39
41

Izolacja cieplna
Obliczenie strat energii
Potrzeba zmniejszenia zużycia energii i tym samym
redukcji kosztów opłat za energię jest jednym z najważniejszych zadań priorytetowych w dzisiejszej gospodarce. Istotne oszczędności, powyżej 20 %, są możliwe
do uzyskania, jeżeli zostanie zainstalowana lita płyta
Lexan* zamiast szkła jednowarstwowego. Według
obliczeń zgodnych z wymaganiami normy DIN 4701,
przeciętne roczne oszczędności wynoszą ok. 0.9 – 1.3
litra oleju opałowego lub 1.0 – 15 m3 gazu na 1 metr
kwadratowy oszklonej powierzchni, dzięki obniżeniu
współczynnika przenikania ciepła o ok. 0.1 W/m2K.
Szklenie pojedyncze
Stosowanie litej płyty Lexan* przyczynia się do znacznej
redukcji kosztów zużycia energii na skutek zmniejszenia
strat ciepła zimną i ograniczenia jego dopływu do pomieszczeń w okresie letnim. Straty ciepła są powszechnie określane przy pomocy współczynnika przenikania
K, który jest liczbą równą ilości mocy cieplnej transmitowanej przez 1 metr kwadratowy powierzchni oszklonej
przy różnicy temperatur równej 1 K.
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Własności
mieszane
13 pt praxis
light
Ciężar płyt
Płyta poliwęglanowa Lexan* stanowi doskonały
zamiennik istniejących, tradycyjnych materiałów
szklanych. Płyty Lexan* są łatwe w montażu, w
obróbce i nie ulegają stłuczeniu. Ich niewielki
ciężar przyczynia się do zmniejszenia kosztów
transportu, manipulowania oraz instalowania,
jeśli porównać je z płytami szklanymi; są one ok.
50% lżejsze niż taﬂe szklane o tej samej grubości.

Tabela 11: Porównanie ciężarów w kg/m2
Grubość

Płyta Lexan*

Szkło

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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Ognioodporność
Lita płyta Lexan* posiada dobrą charakterystykę
zachowań preciwogniowych; ponadto jest wysoko
notowana w kilku głównych europejskich testach odporności ogniowej. Jako tworzywo termoplastyczne,
lita płyta Lexan* mięknie pod wpływem intensywnego ciepła pochodzącego od ognia. Jenak sama, jako
taka, prawie nie przyczynia się do rozprzestrzeniania
się ognia.
Surowiec podstawowy posiada indeks LOI (Limiting
Oxygen Index) równy 25 i nie zawiera dodatków ognioodpornych. Indeks LOI (według ISO 4589 ASTM
D2863) jest deﬁniowany jako minimalna koncentracja tlenu, przy której materiał zapali się w ciągu
trzech minut i przy utrzymaniu próbki w stanie palenia w odległości 50 mm. Im wyższa jest wartość LOI,
tym mniejsze jest prawdopodobieństwo zapłonu.
Wielkoskalowy test dachowy
Lita płyta Lexan* po wystawieniu na działanie ciepła,
mięknie w temperaturze 150°–160°C. Powoduje to
powstanie otworu w płycie; na skutek tego, gorący
gaz ulatnia się i temperatura spada do ok. 60°C.
(Odnośny raport jest dostarczany na zamówienie).
Zapewniona jest wystarczająca ilość miejsca na schłodzenie i odsuniecie od źródła ciepła; krople stopionej
płyty Lexan* zestalają się i same gasną. Dzięki temu
nie dochodzi do samorzutnej propagacji ognia.
Większość urządzeń do przeprowadzania testów jest
tak zaprojektowana, że palnik i próbka są zbyt blisko
siebie i w związku z tym nie obserwuje się zastalania
i samogaśnięcia.
Normy narodowe
W Niemczech przyjęto stosowanie normy DIN 4102
dla dokonywania pomiarów ognioodporności materiałów budowlanych. Tworzywa termoplastyczne
są mierzone zgodnie z B1 (palne, łatwopalne) testu
„Brandschacht” i zgodnie z B2 (palne, średniopalne)
według testu małego palnika.
We Francji, klasyﬁkacja ognioodporności materiałów
budowlanych obejmuje grupy od M0 (niepalne) do
M4 (wysokopalne). Test espirateur (NF P92-501) jest
metodą określania ognioodporności dla twardych
próbek. Poziom M1 osiąga się wtedy, gdy próbka
pali się ≤ 5 sekund.
W Wielkiej Brytanii, własności tworzyw sztucznych
badane są według BS 476 część 6 (rozprzestrzenianie
się ognia) i część 7 (powierzchniowe rozprzestrzenianie się ognia). Dla części 7, klasyﬁkacja obejmuje
klasy od 1 (najlepsza) do 4 (najgorsza). „Y” oznacza,
że zaobserwowano efekt topnienia.

Odporność chemiczna
Płyta Lexan* jest chętnie stosowana w kombinacji z
wieloma innymi materiałami budowlanymi i elementami oszklenia. Uwzględniając złożoność chemiczną
substancji oraz ich kombinacji, wszystkie substancje
chemiczne występujące w zestawieniach z poliwęglanami powinny być zawsze uprzednio badane.
Produktami towarzyszącymi płytom są zazwyczaj
szczeliwa, uszczelki i różne media czyszczące. Badania kompatybilności chemicznej są ciągle prowadzone w SABIC Innovative Plastics i wiele standardowych
produktów zostało już przebadanych. Na żądanie
dostarczana jest kompletna lista środków czyszczących, uszczelek i szczeliw. Natomiast skrócona lista
najbardziej powszechnie stosowanych elementów
przedstawiona jest poniżej i na odwrocie strony.
Podczas stosowania elementów do oszkleń wymaga
się, aby szczeliwo umożliwiało dylatację spowodowaną rozszerzalnością cieplną płyt, przy czym musi
być zachowana przyczepność elementów oszkleń
do konstrukcji. Szczeliwa ﬁrmy GE Bayer Silicone są
ogólnie zalecane do stosowania z płytami Lexan*
według Tabeli 12. W przypadku stosowania szczeliw
innych ﬁrm niż GE Bayer Silicone, zdecydowanie zaleca sie sprawdzenie ich kompatybilności chemicznej.
Tabela 12: Zalecane szczeliwa
Szczeliwo
Silpruf*
MultiSil*

Dostawca
Momentive Performance
Materials (MPM)
Momentive Performance
Materials (MPM)

Nie stosować uszczelek z PVC
Z powodu migracji dodatków z miękkiego PVC, płyta
Lexan* może ulec chemicznemu uszkodzeniu polegającemu na powstaniu pęknięć powierzchniowych,
które w skrajnej sytuacji mogą przyczynić się do
stłuczenia płyty. Zaleca się stosowanie Neoprenu, EPT
lub EPDM o szacunkowo określonej twardości Shora
równej A65. Dane o zgodności dla różnych materiałów gumowych są dostępne na zamówienie.
Tabela 13: Zalecane systemy uszczelek
Typ uszczelki
EPDM R27*
Chloropene, RZ4-35-81
EPDM
4330, 4431,
5530, 5331
EPDM
3300/670, 64470

Dostawca
Helvoet
Vredestein
Phoenix

* dostępnych jest więcej gatunków
W razie wątpliwości dotyczących kompatybilności chemicznej z płytami Lexan*, należy zawsze skonsultować się z
najbliższym biurem sprzedazy ﬁrmy SABIC Innovative Plastics.

Odporność chemiczna płyty Lexan* Margard*
Powłoka ochronna płyty Lexan* Margard* charakteryzuje sie dodatkowymi zaletami, jeśli chodzi o odporność chemiczną.
Opatentowana powłoka jest odporna na oddziaływania
wielu substancji chemicznych, które w normalnych
warunkach są szkodliwe dla poliwęglanu Lexan*.
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Czyszczenie
13 pt praxis light
Okresowe czyszczenie zgodnie z właściwymi procedurami przy zastosowaniu odpowiednich środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie
domowym jest zalecane w celu przedłużenia okresu
użytkowania. Dla ogólnego czyszczenia zaleca się
przestrzeganie odpowiednich instrukcji.
Tabela 14: Zalecane rozpuszczalniki czyszczące
Środek czyszczący/
rozpouszczalnik

Dostawca

Biały spirytus

dowolny

Petroleum Ether (BP65°)

dowolny

Heksan

dowolny

Heptan

dowolny

Procedura 1 – Małe powierzchnie
1. Wypłukać płytę letnią wodą.
2. Umyć płytę rotworem łagodnego mydła lub detergentem stosowanym powszechnie w gospodarstwie domowym, używając miękkiej szmatki lub
gąbki w celu usunięcia brudu.
3. Spłukać letnią wodą i wytrzeć miękką szmatką
w celu niedopuszczenia do powstania plam po
odparowanej wodzie.
Procedura 2 – duże powierzchnie
1. Oczyścić powierzchnię wodą pod ciśnieniem i/lub
przy pomocy urządzenia do czyszczenia parą.
2. Stosowanie dodatków do wody używanej do
czyszczenia powinno być ograniczone do substancji kompatybilnych z tworzywem Lexan*.

Zalecenia dla czyszczenia płyt Lexan* Margard*
Unikalna powierzchia płyty Lexan* Margard* zapewnia doskonałą ochronę przed oddziaływaniem
substancji chemicznych. Nawet farby służące do malowania grafﬁti są łatwo i szybko usuwalne. Pomimo,
że powłoka ochronna zabezpiecza przed uszkodzeniami, używanie ściernych materiałów czyszczących
i/lub narzędzi ściernych, może doprowadzić do jej
uszkodzenia lub zarysowania, i z tego względu nie
należy tych środków stosować.
Zalecana procedura czyszczenia dla usumięcia
graffiti itp. jest następująca:
Dla usunięcia farb, pisma markerów, atramentów,
śladów szminek, itp. używać środka czyszczącego do
usuwania grafﬁti.
Etykiety, nalepki usuwać przy pomocy nafty lub białego spirytusu.
Mycie końcowe wykonywać przy pomocy ciepłego
roztworu mydła, a następnie spłukać powierzchnię
czystą wodą.
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Porady
ogólne
13 pt praxis
light
Magazynowanie
Lita płyta Lexan* powinna być magazynowana
w warunkach zabezpieczających przed wpływem
czynników atmosferycznych takich jak deszcz,
słońce, itp. Lite płyty Lexan* o takiej samej długości
powinny być ułożone w stos poziomo lub jeśli moją
różne długości, to płyty dłuższe powinny być ułożone
na spodzie, a krótsze na wierzchu, aby uniknąć
wyginania się niepodpartych części. Nie układać płyt
w stosy tam, gdzie istnieje możliwość wchodzenia
lub wjeżdżania na nie.

Piły tarczowe
Ten rodzaj operacji cięcia jest najbardziej
powszechny; jeżeli obroty i posuwy nie przyjmują
wartości krytycznych dla innych tworzyw
termoplastycznych, należy przestrzegać zalecanych
porad.
• Zawsze należy stosować małe wartości posuwu w
celu uzyskania gładkiej powierzchni cięcia.
• Zawsze należy rozpoczynać cięcie z ustaloną,
wysoką prędkością obrotową.
• Do przycinania płyt o grubości mniejszej niż 3
mm, należy stosować piły taśmowe lub wyrzynarki
zamiast pił tarczowych.
Piły taśmowe
Piły taśmowe stosowane do cięcia poiwęglanu
mogą być w klasycznym układzie pionowym lub
specjalne poziome, odpowiednie do cięcia płyt z
tworzyw sztucznych. W obu przypadkach istotne
jest, aby płyta była odpowiednio podparta i
umocowana podczas operacji cięcia. Prowadnice piły
powinny znajdować sie jak najbliżej linii cięcia, gdyż
wtedy można uniknąć skrętu taśmy i cięcia poza
wytrasowaną linią.

9

Operowanie płytami
Podobnie jak w przypadku innych materiałów
do oszkleń, przenoszenie i transport płyt należy
wykonywać ostrożnie, aby uniknąć zarysowań
i uszkodzeń krawędzi płyt. Każda płyta jest
tak pakowana, aby uniknąć ryzyka podobnych
uszkodzeń.
Cięcie i piłowanie
Płyty poliweglanowe Lexan* można łatwo ciąć
i piłować przy zastosowaniu standardowych
narzędzi warsztatowych. Ogólne porady zostały
przedstawione poniżej, razem ze specyﬁcznymi
zaleceniami w każdej sekcji.
Płyta musi być zawsze bezpiecznie umocowana w
celu uniknięcia niepożądanych wibracji i uszkodzenia
brzegów podczas cięcia lub piłowania.
Wszystkie narzędzia powinny być ustawione na
cięcie tworzyw sztucznych.
Maskowanie ochronne powinno być pozostawione
na płycie w celu zapobieżenia zarysowaniom oraz
innym uszkodzeniom powierzchni.
Po obróbce krawędzi wszystkich płyt Lexan*,
powinny one być czyste i bez nierówności.
Jeśli jest to możliwe, kurz i opiłki powinny być
usunięte przy pomocy nadmuchu sprężonego
powietrza.
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Wyrzynarki i piły do metali
Najważniejsze podczas tego rodzaju przecinania
jest odpowiednie podparcie i umocowanie płyty,
szczególnie w przypadku cięcia wyrzynarką.
Brzeszczoty o rozstawie zębów równym 2 – 2.5 mm są
idealne i zaleca sie stosowanie niewielkich posuwów.
Wiercenie
Mogą być stosowane standardowe wiertła stalowe
wysokoobrotowe lub wiertła z kątowymi ostrzami
klinowymi do wiercenia w płytach Lexan*. Wiertła
z końcówkami z węglików mogą być również
stosowane, ponieważ zachowują swoje własności
tnące.
Najważniejszym czynnikiem, który należy uwzględnić
przy wierceniu płyt Lexan* jest ciepło wytwarzane
podczas procesu. W celu wykonania czystego
otworu bez zadziorów i bez naprężeń, należy ilość
ciepła wytwarzanego podczas wiercenia utrzymywać
na absolutnie minimalnym poziomie. Stosując się
do kilku podstawowych porad łatwo jest wykonać
czyste otwory bez naprężeń.
• Należy często czyścić wykonywany otwór, aby
usuwać z niego opiłki i jednocześnie usuwać
nadmiar ciepła generowanego wskutek tarcia.
• Wiertło musi być często wyjmowane z otworu i
chłodzone sprężonym powietrzem.
• Płyta lub inny produkt musi być odpowiednio
umocowany i podparty dla zmniejszenia wibracji
i tym samym uzyskania otworu o wymaganej
dokładnie średnicy.
• Nie należy wiercić otworów w mniejszej odległości
od krawędzi płyty niż dwukrotna średnica otworu.
• Wszystkie otwory muszą mieć średnicę większą
niż śruby, sworznie lub mocowania, aby umożliwić
swobodną dylatację materiału.

Obciążenie
i śnieżne
13 pt praxiswiatrowe
light
Ciśnienie dynamiczne wiatru
W celu określenia obciążenia paneli oszkleniowych
stosuje się dane o prędkości wiatru. We wzorach
matematycznych, obciążenie wiatrowe oblicza się
mnożąc liczbę 0.613 przez kwadrat projektowej
prędkości wiatru.

10. Model elementu
11. Obraz ugięcia
12. Obraz ugięcia konturu

q = KV2
gdzie:
q = dynamiczne ciśnienie wiatru w N/m2
K = 0.613
V = projektowa prędkość wiatru w metrach na sekundę
Tabela 16: Wartości q w jednostkach SI (N/m2 )
Prędkość
wiatru m/s

Ciśnienie
wiatru N/m2

Predkość
wiatru m/s

Ciśnienie
wiatru 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
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W przypadku realizowania projektów o nietypowych
obciążeniach proszę skontaktować się z lokalnym biurem
SABIC Innovative Plastics.

Współczynnik ciśnienia
W celu uwzględnienia lokalnych ﬂuktuacji (przyśpieszania/opóźniania) wiatru spowodowaną przez
geometrię budynku lub oszklenia, należy wprowadzić do obliczeń odpowiednią wartość współczynnika ciśnienia. Wartość obciążenia wiatrowego oblicza
się mnożąc wartość ciśnienia dynamicznego wiatru
przez współczynnik ciśnienia. Szczegółowe wartości
współczynnika ciśnienia można znaleźć w odpowiednich normach dotyczących budynków.
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Obciążenie śnieżne
Obciążenie śnieżne na oszklonych dachach może być
rozpatrywane odpowiednio do jednakowo rozłożonego obciążenia jednostkowego odniesionego do
jednostki powierzchni (m2) oszklenia dachowego.
Współczynniki obciążenia śnieżnego można znaleźć
w w normach dotyczących budynków.
Wspomaganie komputerowe technik inżynieryjnych projektowania układów płyt
Wspomaganie komputerowe zostało rozwinięte
specjalnie dla dużych projektów oszkleń lub projektów dla nietypowych kształtów oraz nietypowych
obciążeń. Przy pomocy programu komputerowego
jest tworzony model układu oszklenia, zadawane sa
obciążenia i warunki brzegowe, a w wyniku obliczeń otrzymuje sie obraz ugięcia. W razie potrzeby
uzyskania bliższych danych należy skonsultować się
najbliższym z serwisem technicznym SABIC Innovative Plastics.
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Uwzględnienie obciążenia wiatrowego i śnieżnego
Wyniki przedstawione w Tabelach 21, 22 – 26 mają
zastosowanie dla obciążeń zmieniających się w
zakresie od 600 do 2000 N/m2. Obciążenia te są najbardziej typowe dla normalnych projektów oszkleń
spełniających wymagania norm europejskich BSI-CPS
rozdział V część 1, NEN 3850 i DIN 1055.
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Instalowanie
13 pt praxis light
Środki ostrożności stosowane przy
oszkleniach
• Montaż oszklenia płytami Lexan* powinien
stanowić ostatni etap budowy i na takiej pozycji
powinien znajdować się w harmonogramie robót
wykończeniowych budynku.
• Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia uszkodzeniom powierzchni
podczas magazynowania, cięcia, transportu oraz
instalowania.
• Po zaistalowaniu i usunięciu maskowania, płyty
Lexan* powinny być zabezpieczone od pobrudzenia farbą, zaprawą oraz innymi zanieczyszczeniami
poprzez nałożenie folii polietylenowej lub innej,
przymocowanej do elementów konstrukcji.
• Należy sprawdzić kompatybilność płyt Lexan* z
dostarczanymi taśmami, uszczelkami i szczeliwami.

Tabela 18: Wydłużenie termiczne/Głębokość
wprowadzenia krawędzi płyty
Wymiary
skrzydła
krawędzi
płyty (A-B)
(mm)

Dopuszczalna rozszerzalność termiczna
Ponieważ Lexan* charakteryzuje się większymi
współczynnikami liniowej rozszerzalności cieplnej
niż inne proﬁle do oszkleń, które są powszechnie
stosowane, należy przewidzieć możliwość swobodnego rozszerzania się i kurczenia materiału w celu
zapobieżenia wyboczeniom i naprężeniom termicznym. Poniżej przedstawiono współczynniki liniowej
rozszerzalności termicznej dla różnych materiałów.

Szczelina
C (mm)

Głębokość
wprowadzenia
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

Frame Bead
C

"A"

Plyta Lexan*

m/m°C x 10-5

"E"

Material

6.7

Szklo

0.7 - 0.9

Aluminium

21. - 2.3

Stal

1.2 - 1.5
0.5 C

Swoboda expansji geometrycznej musi być zapewniona na długości i szerokości płyty Lexan*. Zalecane
wymiary szczelin dylatacyjnych dla płyt o różnych
wymiarach określono w Tabeli 18.
Można ogólnie przyjąć, że płyta wydłuża się o
ok. 3 mm na długości 1 metra.

"B"

Tabela 17:

"D"

0.5 C

Bottom side
of sheet may
rest on platform
of sash

13

Krawędź płyty
window sash

Głębokość wprowadzenia/Proﬁl złączowy
Wymagania dotyczące głębokości
Tabela 18 zawiera wartości minimalnego wymaganego wprowadzenia płyty Lexan* do proﬁlu dla
oszklenia.
Głębokość wprowadzenia do proﬁlu złączowego
jest sumą jednostkowej głębokości wprowadzenia i
wymiaru szczeliny dylatacyjnej. Całkowita głębokość
szczeliny proﬁlu złączowego powinna być sumą
minimalnej głębokości wprowadzenia i wymiaru
szczeliny dylatacyjnej.

window bead

Thermal
Expansion
Allowance

R

sheet edge engagement
Rebate depth
sheet dimension D+E
window sash A+B

14
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G

0.5 C

Instalowanie
oszklenia płaskiego
13 pt praxis light
Systemy oszkleń
Rys. 15 i 16 ilustrują sposób typowej instalacji dla
systemów oszklenia suchego i mokrego płyt poliwęglanowych Lexan*.
Jest niezwykle istotne, aby podczas instalowania płyt
Lexan* właściwie umocować krawędzie; dotyczy
zarówno oszklenia mokrego jak i suchego.
Minimalne głębokości wprowadzenia i wartości
wymiarów szczelin dylatacyjnych przedstawiono na
stronie 19.

Thermal expansion
allowance

Mokre systemy oszkleń
Płyta Lexan* może być instalowana na standardowej,
drewnianej lub metalowej ramie okiennej przy użyciu
taśm do szklenia i nietwardniejących substancji. Odpowiednie są polibutylenowe taśmy wypełniające.
Podczas stosowania elementów do oszkleń wymaga
się, aby szczeliwo umożliwiało dylatację spowodowaną rozszerzalnością cieplną płyt, przy czym musi
być zachowana przyczepność elementów oszkleń do
konstrukcji. Szczeliwa silionowa są ogólnie zalecane
do stosowania z płytami Lexan*, ale zdecydowanie
zaleca się uprzednie sprawdzenie ich kompatybilności.
Należy ostrożnie stosować szczeliwa zawierające
aminę oraz benzamid, które nie są kompatybilne z
płytami Lexan*; stosowanie tych związków może
spowodować utworzenie siatki drobnych pęknięć,
szczególnie w warunkach występowania naprężeń.
Odpowiednie sczeliwa przedstawiono na stronie 15

Sealant
Rubber
profile
gasket

Gasket
Bottom side of sheet
may rest on sash

Bead
Wooden
Frame

Alu-Frame

15
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Suche systemy oszkleń
Zaletą suchego oszklenia jest to, że stosowane
gumowe uszczelki pozwalają na swobodną dylatację płyty (dla rozszerzania się i kurczenia). Należy
tę sytuacje uwzględnić z powodów estetycznych i
konstrukcyjnych, aby nie dopuścić do przekroczenia
ograniczeń geometrycznych dla uszczelki, gdy płyta
ulega dylatacji termicznej. Zalecane są Neopren, EPT
lub EPDM (Podparcie +- 65).
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Porady
dotyczące
13 pt praxis
light szklenia płytami
Szklenia mokrego

Szklenia suchego

sheet edge
engagement ± 20 mm

Metal frame

Glazing filler tape

Silicone sealant

17

Należy wykonać
• Oczyścić ramę okienną Usunąć kit oraz stłuczone
szkło, jeśli jest to konieczne.
• Zmierzyć obszar wprowadzenia płyty oraz
wewnetrzną część ramy okiennej, tzn. powierzchnię,
na której instalowana będzie płyta Lexan*.
• Obliczyć wymiary płyty; uwzględnić szczeliny
dylatacyjne (3 mm na każdy metr).
• Dobrać właściwą grubość zgodnie z
przewidywanym obciążeniem. (patrz Tabele 23 i 24)
• Umocować płytę Lexan* do odpowiedniego stołu
w celu uniknięcia wibracji i niedokładnego cięcia
• Przyciąć płytę na żądany wymiar stosując
standardową piłę tarczową lub wyrzynarkę.
• Usunąć ostre części i wyrównać nieregularności na
krawędziach płyty.
• Usunąć maskowanie na szerokości ok. 50 mm z
każdej strony płyty po obu jej stronach.
• Podczas szklenia mokrego, nałożyć jednostronną
samoprzylepną taśmę lub gumę na rame okienną i
na karnes.
• Podczas szklenia suchego zainstalować uszczelkę z
neoprenu na obu proﬁlach.
• Zamontować płytę Lexan* do ramy okiennej.
• Zamontować karnes lub pokrycie mocujące proﬁlu.
• Podczas szklenia mokrego nałożyć uszczelnienie
silikonowe np. Silglaze/Silpruf między płytą a ramą/
karnesem okna.
• Po instalacji, usunąć natychmiast maskowanie.
• Starannie umyć okno ciepłą wodą z mydłem
stosując gąbkę celulozową lub bawełnianą
szmatkę.
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Nie należy wykonywać
• Nie stosować uplastycznionego PVC ani niekompatybilnych taśm uszczelniających, czy uszczelek.
• Nie stosować szczeliw aminowych,
benzamidowych ani metoksylowych.
• Nie stosować ściernych ani silnie alkalicznych
środków czyszczących.
• Nigdy nie zdrapywać zanieczyszczeń z płyty Lexan*
przy pomocy szpachli gumowej, żyletek ani innych
ostrych narzędzi.
• Nigdy nie należy chodzić po płytah Lexan*
• Nie czyścić płyt Lexan* na otwartym słońcu ani
przy podwyższonej temperaturze.
• Benen, benzyna, aceton, czterochlorek węgla lub
ellosove butylu nigdy nie powinny być stosowane
dla płyt Lexan*.

Instalowanie
oszklenia płaskiego
13 pt praxis light
Szklenie dodatkowe

23. Dodatkowe szklenie
wewnętrzne

Szklenie podwójne
Dobór płyt Lexan* 9030, Exell* D albo Lexan* Margard* do wewnętrznego lub zewnętrznego szklenia
wtórnego zależy od specyﬁcznych wymagań
związanych z samym budynkiem: wewnętrzne lub
zewnętrzne szklenie wtórne ma zapobiec włamaniom i aktom wandalizmu.
Specjalistyczne ﬁrmy, po ropoznaniu potrzeb szklenia
dodatkowego, oferują systemy proﬁli do montażu
wstępnego. Systemy te pozwalają na łatwą prefabrykację i wymienność uszczelek gumowych; pozwalają
utrzymać grubość płyty równą 5 – 10 mm.
Rysunki 23 i 24 pokazują typowe przykłady
szklenia dodatkowego.

24. Dodatkowe szklenie
zewnętrzne

Outdoor

Glass

Dodatkowe szklenie wewnetrzne
Płyta Lexan* Margard* jest również idealnym materiałem do zastosowan wewnętrznych (Rys. 19).
Jeżeli płyty Lexan* Margarg są instalowane
wewnętrznie, to nie ma potrzeby uwzględniania
obciążenia wiatrowego podczas obliczania ugięcia
(z Tabeli 21); tym samym zalecane grubości płyty
mogą być mniejsze.
Dodatkowe szklenie zewnętrzne
Zależnie od wymagań, zarówno Lexan* Margard* jak i Lexan* Exell* D mogą być stosowane
(Rys. 20). Uwzględniając aspekty funkcjonalne i
estetyczne oraz wartości ugięcia pod obciążeniem
wiatrowym, zalecane grubości płyt podane w
tabeli 19
są odpowiednie.

Indoor

Lexan
Glazing

Alu.
Overglazir
Profile

19

Existing
Double Glass

20
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Elementy do szklenia podwójnego
Z powodu przepuszczalności par przez płyty Lexan*,
kondensacja wody w obszarze wgłębień uszczelek między zestawieniami płyt Lexan*/Lexan* oraz
Lexan*/szkło nie jest wykluczona. Permanentna kondensacja wewnątrz wgłębień może być problemem;
może wystąpić wzrost alg, które widoczne będą
wtedy jako zielony nalot. Istnieje technika, która po
zastosowaniu może znacznie zmniejszyć kondensację. Kształtowniki dystansowe z alumnium (w kstałcie
litery U +- 20 mm) są używane w celu wytworzenia
szczeliny powietrznej. Należy wywiercić otwory o
średnicy 6 mm i odstępach +- 200 mm w aluminiowych proﬁlach u-kształtnych instalowanych w dolnej
części oszklenia. Otwory te pozwalają na dopływ
powietrza wentylacyjnego i zapobiegają nadmiernej
kumulacji kondensatu, gdyż są jednocześnie odwodnieniami, które odprowadzają wodę do otoczenia.
W celu uniknięcia penetracji kurzu/insektów, otwory
we wgłębieniach muszą być uszczelnione perforowaną taśmą ﬁltrującą (Multifoil AD 3429). Do
uszczelnienia płyty Lexan* na aluminiowych kształtownikach dystansowych można stosować szczeliwo
silikonowe. Aby umożliwić odprowadzenie pary
skondensowanej, należy zapewnić prześwit między
obiema płytami i płaszczyzną skrzydła.
Niniejsze porady są jedynie zaleceniami.
W tym przypadku nie udziela się gwarancji, gdyż
intensywność występowania wyżej wymienionych
problemów silnie zależy od warunków pogodowych i
środowiskowych.
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Alu. dist. holder

Perforated
filter tape

Venting
hole
Silicone
sealant
Lexan
sheet

Lexan
or glass
Clearance to allow
condensation drainage
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Dobór
grubości
13 pt praxis
lightarkusza do szklenia płaskiego
Czterostronnie mocowana płyta Lexan*
Charakterystyka ugięcia w tej szczególnej konﬁguracji zależy od stosunku rozstawów prętów wspierających a:b, (patrz Rys. 22).

Przykład II
Wymiary okna: szerokość 1000 mm, długość: 4000 mm
Stosunek a:b = 1:>2
Obciążenie: 800 N/m2
Wymagany typ płyty: 8 mm
Ugięcie maksymalne: 50 mm

W praktyce „a” odpowiada odległości (od środka
do środka) proﬁli do oszkleń po krótszej stronie tzn.
szerokości płyty.

Dwustronnie mocowana płyta Lexan*
a = odległość (od środka do środka) proﬁli (prętów)
do szklenia
b = długość płyty
Głównym czynnikiem określającym proces uginania
się płyty jest odległość „a” między centralnymi punktami dwóch przyległych podpór. Ponieważ można
dobrać każdą długość płyty, wymiar „b” nie wpływa
na wartość ogólną ugięcia.

„b” reprezentuje odległość (od środka do środka)
proﬁli do oszkleń po dłuższej stronie tzn. długości
płyty.
W tabeli 19 przedstawiono maksymalne, dopuszczalne 3 wartości stosunków rozstawu prętów dystansowych.

Komentarz ogólny
Płyty zamontowane z nachyleniem powinny być
ustawione pod minimalnym kątem 5° (nachylenie
9 cm/m), aby woda deszczowa mogła skutecznie
spływać.

Szerokość „a”: długość „b” - stosunek: 1:>2
Szerokość „a”: długość „b” - stosunek: 1:2
Szerokość „a”: długość „b” - stosunek: 1:1
Zakłada się głębokość wprowadzenia taką, jaka
wyszczególniona jest w tabeli 18 na stronie 22
na wszystkich czterech krawędziach.

Zakłada się głębokość wprowadzenia taką, jaka wyszczególniona jest w tabeli 18 na stronie 22 na obu
krawędziach.

Czynnik bezpieczeństwa
W tabelach 19 i 20 przedstawiono maksymalnie
dopuszczalne wymiary płyt dla określonych obciążeń,
które wyznaczono w oparciu o dopuszczalne ugięcia,
przy których nie zachodzi ryzyko wyboczenia lub
efektu pop-out.
Aby obliczyć dopuszczalne ugięcie, należy podzielić
najkrótszy wymiar boku „a” przez 20. Zalecana jest
wartość ugięcia nieprzekraczająca 50 mm.

B

Przykład I
Wymiary okna: szerokość 1600 mm, długość: 3200 mm
Stosunek a:b = 1:2
Obciążenie: 1000 N/m2
Wymagany typ płyty: 12 mm
Ugięcie maksymalne: 50 mm

A
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Tabela 19: Odlgłość (od środka do środka) proﬁli (prętów) do szklenia (krótszy bok a)
Stosunek – szerokość płyty: długość płyty

1:1

1:2

1 : >2

1:1

1:2

1 : >2

1:1

1:2

1 : >2

1:1

1:2

1 : >2

1:1

1:2

1 : >2

1:1

1 : 1,5

1 : >1,5

1:1

1:2

1 : >2

1:1

1:2

1 : >2

Plyta
Lexan*
Grubość
plyty
w mm
3

775

600

400

700

550

375

650

500

--

600

450

--

575

400

--

550

--

--

525

--

--

500

--

--

4

1050

800

550

950

700

490

875

650

450

825

600

425

780

550

400

740

500

--

710

475

--

685

450

--

5

1300

975

675

1180

875

625

1100

800

575

1025

750

550

975

700

510

930

670

490

900

625

470

875

560

450

6

1475

1150

800

1375

1010

725

1300

960

680

1225

900

650

1175

850

600

1125

800

575

1075

710

550

1025

650

525

8

1850

1450

1150

1700

1350

1000

1600

1275

925

1525

1200

860

1475

1150

810

1425

1075

775

1375

100

750

1325

950

725

9,5

2050

1600

1300

1950

1475

1150

1850

1400

1075

1750

1350

1025

1675

1300

975

1625

1250

925

1575

200

880

1525

1100

850

12

2050

1750

1500

2050

1700

1400

2050

1600

1325

2050

1525

1275

2000

1475

1225

1950

1450

1175

1875

1400

1125

1800

1350

1075

15
Obciąże
w N/m2

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000
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Dwustronnie przyśrubowana płyta Lexan*
Przymocować płytę Lexan* do pośrednich płatwi
przy pomocy konwencjonalnych śrub, nakrętek i
podkładek. Rozwiązanie takie jest dopuszczalne.
Jednak wszystkie połączenia i obszary mocowania
wymagaja zainstalowania kompatybilnych gumowych podkładek w celu rozłożenia sił mocujących na
możliwie największy obszar.
Powinno się używać dużych, metalowych, pokrytych
kompatybilną gumą podkładek. Śruby nie powinny
być przykręcane zbyt mocno, gdyż duże siły deformują płyty lub ograniczają naturalne dylatacje. W
przypadku stosowania połączeń śrubowych osadzonych w otworach należy pamiętać, że odległość
otworu od krawędzi płyty nie może być mniejsza niż
dwie średnice otworu. Aby obliczyć dopuszczalne
ugięcie dla obu oszkleń, należy podzielić wymiar
„a” niezamocowanego boku przez 20. Zalecana jest
wartość ugięcia nieprzekraczająca 50 mm.

A

B
A

24

Bezpieczeństwo na obiekcie
Na konstrukcjach dachowych, płyty Lexan* powinny
być tak ułożone, by nie było potrzeby chodzenia po
nich zarówno w czasie układania jak i po zamontowaniu oraz dla celów czyszczenia. Nie powinny one
przenosić ciężaru ciała ludzkiego. W takich sytuacjach należy zawsze używać tymczasowo ułożonych
belek drewnianych lub inych podobnych konstrukcji.

a

max. stand width
2050 mm

25

expansion
allowance

5°
d

oversized hole

23

2x

d
purlin
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Tabela 20
Grubość płyty
Lexan* mm

C/C odległość proﬁli (prętów) do szklenia “a”

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

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

≥2000

15
Obciążenie
w N/m2
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Instalowanie
oszklenia krzywizn
13 pt praxis light
Z wyjątkiem Lexan* Margard* MR5-E i MRA3,
wszystkie płyty Lexan* mogą być wyginane na
zimno na proﬁlach do szkleń dając mozliwości wielu
różnorodnym zastosowaniom, np. świetliki, kopuły,
itp. Jeżeli promień krzywizny nie będzie mniejszy niż
dopuszczalny, płyty nie bedą poddane nadmiernym
obciążeniom mechanicznym z powodu ułożenia na
zakrzywionych powierzchniach. Płyty zawsze muszą
być zginane wzdłużnie, nigdy poprzez szerokość
arkusza.
Minimalne wartości promieni gięcia podano poniżej.
Tabela 21:
Lexan* 9030, 9030 FR
Grubość płyty w mm

Minimalny, dopuszczalny
promień gięcia w mm

3

300

4

400

5

500

6

600

8

800

9.5

950

12

1200

15

1500

Tabela 22:
Lexan* Exell* D, D ST, D
FR i grubość D VEN w mm

Minimalny, dopuszczalny
promien gięcia w mm

3

525

4

700

5

875

6

1050

8

1400

9.5

950

12

1200

15

1500

kombinacje proﬁli standardowych. Jeżeli nie są
wymagane specjalne opatentowane systemy oszkleń,
duże mozliwości daje wykorzystanie do szklenia
na powierzchniach zakrzywionych standardowych
proﬁli metalowych z taśmami do szkleń oraz innymi
elastycznymi elementami.
Odpowiednie szczeliwa przedstawiono na stronie 18
w Tabeli 12
Ten rodzaj systemów instalacyjnych jest głównie stosowaany w niewielkich domowych zastosowaniach
takich jak magazyny, wiaty, cieplarnie oraz inne miejsca, w których uzasadnione jest zastąpienie szkła.

Stosowanie płyt Lexan* na powierzchniach
zakrzywionych z wykorzystaniem opatentowanych systemów oszkleń
Istnieje wiele opatentowanych systemów oszkleń
dostępnych na rynku. Wiele z tych systemów
wykazało swoją przydatność dla wykorzystania z
płytami Lexan* na konstrukcjach o powierzchniach
zakrzywionych.
Współpracując blisko z dostawcami oraz z
instalatorami takich systemów, SABIC Innovative
Plastics posiada odpowiednią wiedzę i
doświadczenie, aby oferować usługi doradcze w
zakresie stosowania płyt Lexan* dla tych systemów.
Stosowane są często systemy metalowe lub
drewniane z gumowymi uszczelkami i aluminiowym
pokryciem mocującym oraz zintegrowanymi
uszczelnieniami gumowymi.
Odpowiednie uszczelki przedstawiono na stronie 18
alu. clamping cover profile
w Tabeli 13
Sheet thickness "t"

Radius "R"
support/glazing
upstand

F
Span width "S"

Tabela 23:
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Lexan* Margard* FMR5E
Grubość płyty w mm

Minimalny, dopuszczalny
promień gięcia w mm

3

900

4

1200

5

1500

6

1800

8

2400

Metal frame

Silicone sealant

28

Uwaga
Płyty Lexan* 9030 i 9030 FR są przeznaczone jedynie
do instalowania dla oszkleniach krzywizn w zastosowaniach wewnętrznych. Płyty Lexan* Exell* D
ST są odpowiednie do zastosowań na krzywiznach
w miejscach prywatnych (schody, balkony). Lexan*
Exell* D, D FR i D VEN są idealne dla zastosowań na
krzywiznach w architekturze zewnętrznej (świetliki,
dachy). Lexan* Margard* FMR5-E jest zalecany dla
drzwi obrotowych, ścianek działowych, pasaży, itp.
Płyty Lexan* stosowane dla powierchni zakrzywionych na standardowych proﬁlach metalowych
Ta sekcja ilustruje możliwości zastosowań na
powierzchniach zakrzywionych stosując różne

Glazing filler tape

Alu clamping cover profile
Metal washer with laminated neoprene rubber
Neoprene rubber

Support/Glazing

29
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Instalowanie oszklenia krzywizn
Dobór grubości arkusza do szklenia na powierzchniach zakrzywionych
Krzywizny, podobnie jak odległości między proﬁlami,
wpływają na reagowanie układu cylindrycznego powierzchni oraz na obciążenia powodujące wyboczenie. Wartość obciążenia krytycznego powodującego
wyboczenie oblicza się jako funkcję geometrii konstrukcji oraz właściwości mechanicznych płyt Lexan*.
W obliczeniach liniowego obciążenia powodującego
wyboczenie, jak i przy określaniu stabilności, stosuje
się współczynnik bezpieczeństwa równy 1.5. W
taki sposób, w zależności od zadanego obciążenia,
można wyznaczyć właściwą grubość płyty. Sztywność
płyt Lexan* na powierzchniach zakrzywionych zależy
głównie od promienia krzywizny R oraz od odległości
między proﬁlami krzywizn. Długość płyty „L” musi
być większa niż jej szerokość „W” w celu ułatwienia układania płyt na zakrzywionych proﬁlach; w
praktyce stosunek 1:2 lub mniejszy nie jest nigdy
rozważany.
Uwagi do tabeli 25
Pod zadanym obciążeniem, odległość między proﬁlami można określić w funkcji grubości płyty i promienia krzywizny. Dla sekcji z płytami barwionymi można
stosować maksymalną standardową szerokość płyty
równą 2.05 m.

L

radius 'R'
span
W

centre to centre distance between
curved support/glazing profiles
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Dla sekcji barwionych można wykazać, że krzywina
płyty o danej grubości przy zadanym obciążeniu nie
wpływa na zwiększenie sztywności płyty. W związku z tym płyta może być traktowana jako płaska,
a ostatnia wartość ma zastosowanie również dla
większych promieni krzywizn.
Tabela 24: Odległość między punktami centralnymi proﬁli/
podparć krzywizn w metrach
Przykład:
Promień: 2800 mm
Obciążenie: 1000 N/m2
odległość między punktami
centralnymi proﬁli
400 mm
530 mm
650 mm
1000 mm
1950 mm

grubość płyty Lexan*
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm

1.6

1.8

2.0

2.05

1.83

1.26
2.05

1.0
2.0

0.8
1.62

0.7
1.35
2.05

0.55
1.15
1.98

0.48
0.97
1.68

1.25
1.9

1.02
1.65

0.9
1.5

0.84
1.35
2.05

0.9
1.88

0.8
1.67

0.7
1.36
2.05

0.6
1.22
2.05

0.56
1.12
1.8

0.8
1.58

0.66
1.36
2.05

0.58
1.13
2.05

0.51
1.0
1.7

0.45
0.92
1.52
2.05
0.42
0.82
1.4
2.05
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0.76
1.50

0.6
1.25
2.05

0.52
1.02
1.78

0.45
0.9
1.54
2.05
0.4
0.8
1.32
2.05

.07
1.2
1.82

0.64
1.1
1.68

0.6
1.2
2.05

0.5
0.98
1.65

0.42
0.83
1.43
2.05

0.71
1.22
1.96

0.64
1.07
1.66

0.57
1.0
1.47

0.51
0.9
1.35

0.5
1.0
1.75

0.4
0.82
1.38
2.05

0.7
1.2
1.80

0.6
1.0
1.59

0.53
0.9
1.38

0.47
0.8
1.23

0.43
0.7
1.12
2.05

0.44
0.86
1.48
2.05

0.7
1.18
1.87

0.75
1.26
1.95

0.6
1.02
1.58

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

0.75
1.3
2.0

0.68
1.15
1.8

0.6
1.03
1.6

0.55
0.95
1.46

0.88
1.34

0.8
1.24

0.74
1.14

0.68
1.05
2.05

0.63
1.0
1.9

0.9
1.82

0.85
1.7

0.65
1.1
1.72

0.58
0.98
1.52

0.53
0.88
1.36

0.8
1.22

0.73
1.12
2.05

0.67
1.02
2.0

0.6
0.95
1.85

0.56
0.87
1.72

0.8
1.6

0.75
1.5

1.4

1.3

0.53
0.9
1.37

0.72
1.1
2.05

0.65
1.0
1.95

0.6
0.9
1.8

0.8
1.63

0.77
1.5

0.7
1.4

1.3

1.2

1.13

1.06

0.67
1.03
2.05

0.6
0.93
1.85

0.85
1.66

0.77
1.50

0.7
1.38

1.28

1.17

1.1

1.02

0.96

0.9

0.66
1.0
2.05

0.6
0.9
1.78

0.8
1.58

0.7
2.43

1.32

1.2

1.1

1.02

0.95

0.9

0.8

0.66
1.0
2.05

0.6
0.9
1.75

0.8
1.57

0.7
1.42

1.27

1.15

1.06

1.0

0.9

0.85

0.8

0.7
1.04
2.05

0.6
0.9
1.85

0.8
1.6

0.7
1.4

1.25

1.15

1.05

0.95

0.9

0.8

0.62
0.96
1.9

0.83
1.6

0.7
1.45

1.27

1.14

1.03

0.94

0.86

0.8

0.6
1.0
1.53

0.5
0.86
1.34

0.45
0.8
1.17

0.5
0.86
1.32

0.45
0.75
1.15

0.76
1.16

0.8
1.22

1200

1.40
2.05

1.1
2.05

0.98
1.95

3.2

1400

1.60

1.34
2.05

3.0

0.40
0.85
1.45
2.05

1600

2.05

Radius in metres
2.2 2.4 2.6 2.8

600

1.4

800

1.2

1000

1.0

Loading in N/m2

0.8

1800

3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8

0.6

2000

Lexan* sheet thickness in mm

Tabela 25: Odległość między punktami centralnymi proﬁli/ podparć krzywizn w metrach
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Contact us

Americas:
SABIC Innovative Plastics
Specialty Film & Sheet
One Plastics Avenue
Pittsfield, MA 01201
USA
T +1 413 448 7110
F +1 413 448 5573
Europe:
SABIC Innovative Plastics
Specialty Film & Sheet
Plasticslaan 1
4612 PX Bergen op Zoom
The Netherlands
T +31 164 292911
F +31 164 292940
Pacific:
SABIC Innovative Plastics
Specialty Film & Sheet
1468 Nanjing Road (W)
26th Floor, United Plaza
200040 Shanghai
China
T +86 21 3222 4500
F +86 21 6289 8998
email: sfs.info@sabic-ip.com
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