
Plexiglas ® Zrkadlá
Technický list

Zrkadlové akrylátové dosky Plexiglas

PLEXIGLAS® zrkadlá XT sa veľmi často využívajú pre dekoratívne účely. Pri interiérovom použití týchto zrkadlových dosiek 
bývajú len zriedka kedy kladené medze kreativite; pri exteriérovom využití však dochádza k istému obmedzeniu – orezané hrany 
zrkadlových dosiek musia byť dôkladne utesnené a nesmú byť vystavené extrémnej vlhkosti a kolísaniu teplôt.

Výhody výrobku

Zrkadlo PLEXIGLAS® XT je extrudované akrylátové sklo s chemickým označením polymethylmetakrylát (PMMA).

Zrkadlá PLEXIGLAS® XT sú z organického materiálu, ktorý je naopak od sklenených zrkadiel veľmi elastický a reaguje na zmeny 
tepla a vlhka. Na to je potrebné dbať pri použití a montáži. Odporúča sa, aby sa zrkadlá vystužili lepením s nosnými materiálmi, čím sa 
zamedzí optickým deformáciám (skresleniu).

Použitie zrkadiel PLEXIGLAS® XT sa odporúča hlavne tam, kde sa uprednostňujú zvláštne vlastnosti, ako nízka hmotnosť, vysoká 
odolnosť voči nárazu a ľahká opracovateľnosť pred požiadavkou absolútneho optického neskreslenia.

Celkovo ponúkajú ZRKADLÁ PLEXIGLAS® XT nasledujúce výhody:
• vysoká odolnosť voči nárazu
• jednoduchá opracovateľnosť
• nízka hmotnosť
• dobrá tuhosť (nepoddajnosť)
• dobrá kvalita povrchu

čo je podstatne viac, než sa od zrkadiel všeobecne očakáva.

Aplikácie

PLEXIGLAS® zrkadlá XT sú mnohostranne využiteľné a môžu zrealizovať aj neobvyklé nápady:

• vnútorné zrkadlá v automobiloch
• zrkadlá v školách, škôlkach a nemocniciach musia ponúkať istotu – odolnosť voči nárazu a nízka hmotnosť hrajú veľkú rolu
• ako displeje musia zrkadlá pôsobiť elegantne a hodnotne a nesmú obmedzovať tvárnosť
• bezpečnostné zrkadlá v nákupných domoch a dielňach musia byť nerozbitné, ľahké a pri spracovaní ohýbateľné za studena
• pri konštruovaní obchodov a miestností sú požadované dekoratívne zrkadlá, ktoré vyžarujú komfort a extravaganciu
• autosalóny a stánky potrebujú efektívne a predovšetkým robustné, nárazu odolné a ľahké zrkadlá
• pôsobením svetla a svetelných efektov – napr. vo svetelnej reklame
• architektonické variácie na recepciách hotelov, v baroch, reštauráciách, diskotékach, foyer, herných centrách, nákupných 

stredískách a v domácnostiach je zapotreby zrkadiel, ktoré vytvárajú rozmanitosť a presvetľujú
• pri ozdobách javísk poskytujú zrkadlá priestorovú vzdialenosť a pomáhajú dosiahnuť fascinujúcich efektov

Spracovanie

Spracovanie s pnutím

Zrkadlá PLEXIGLAS® XT sa dajú jednoducho opracovávať náradím obvyklým pre PLEXIGLAS®. Pri opracovávaní je potrebné 
dbať na to, aby zadná lakovaná strana nebola poškodená; na pracovný stôl pokládajte ochrannú PE-fóliu z čelnej strany. Napadané 
piliny ofúkajte tlakovým vzduchom alebo vysajte.

Rezanie – pre rovné rezy vysokej kvality používajte vysokootáčkové kotúčové píly (s prihliadnutím na druh materiálu – ideálne 
priamo kotúč na plasty), najlepšie s listom z tvrdokovu. Pre oblúkové rezy slúžia pásové píly, pre ušlachtilú prácu sú píly, ktorých listy 
majú jemné zuby a malý šrank.
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