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PLEXISKLO 

PLEXISKLO je lesklý, matný nebo strukturovaný materiál, který je bezbarvý nebo různě 
barevně tónovaný. Plné desky jsou vysoce transparentní (propustnost světla 92 %  
u bezbarvých druhů o síle 3 mm), mají velmi dlouhou životnost a jsou odolné proti 
povětrnostním vlivům. Nedochází ke křehnutí a díky povrchu bez póru se nešpiní. Plné desky 
jsou velmi lehké (1,2 Kg/m³ při tloušťce 1 mm), jsou odolné proti prasknutí, proti rázu a jsou 
netříštivé. Lze je snadno třískově obrábět podobně jako dřevo a dobře se dají lepit. Lze je 
několika způsoby snadno formátovat za tepla a mohou být montovány na minimální poloměry 
i ohýbané za studena. 

 

Příprava 

Ochrana při dopravě 

• Při třískovém opracování je výhodné ponechat ochrannou fólii jako povrchovou 
ochranu pro poškrábání až do posledního pracovního úkonu na desce. Není-li to 
možné, měl by se jako podložka použít měkký, čistý materiál (např. plst). 

Označování 

• Označování se provádí tužkou nebo vodě odolným značkovačem na ochrannou fólii. 
Při označování přímo na desku je nutné použít značkovač (fix). 

• Rýsovací jehly lze použít jen na místech, která později odpadnou nebo nebudou vidět. 

• Důlčíky nasazujte jen velmi opatrně, jestliže důlky později odpadnou, příp. budou 
vrtány. 

Řezání 

• Vhodné řezné nástroje jsou: stolní kotoučové pily, ruční kotoučové pily s nezkříženými 
pilovými listy; u pilových z tvrdého kovu tzv. mnohozubý list. U listů kotoučových listů 
osazených tvrdým kovem cca 13 mm. Používejte vždy dobře zbroušené listy, které se 
používají výhradně na Plexisklo. 

• Dále je možné použít děrovky, lupenkové pily, obloukové pily; jejich listy jsou většinou 
se střídavým křížením, nelze jimi docílit velmi dobrých řezných hran. Proto používejte 
jen opravdu ostré listy a počtem zdvihů a změnou posunu zajistěte správné podmínky 
k řezání. 

• Nařezávací nožík jako pomůcky pro následné řezání u základních druhů plexiskla, které 
je odolné proti rázu. 
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Řezání ručními a stolními kotoučovými pilami 

• Lis by měl vyčnívat přes desku jen nepatrně 

• Pracujte se zarážkou 

• Desky běžnou pilou opatrně nařízněte 

• Dbejte na přesné vedení řezu a materiál neohraňujte 

• Upevněte materiál tak, aby nemohl kmitat 

• Řežte se střední rychlostí posuvu 

• Desky o tloušťce 3 mm a více pokud možno ochlazujte vodou nebo stlačeným 
vzduchem 

Řezání děrovkami 

• Přistupujte k obráběnému dílu jen s běžným strojem 

• Patku pily pevně nasaďte na ochrannou fólii desky 

• Nastavte střední rychlost řezu a výkyvný zdvih na nulu 

• Zvolte střední posuv 

• Desky o tloušťce 3 mm a více pokud možno ochlazujte vodou nebo tlakovým 
vzduchem 

Řezání lupenkovými a malými obloukovými pilami 

• Jsou použitelné jen do tloušťky desky asi 4 mm 
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Vrtání 

• Vrtáky vhodné pro plexisklo: 

• Běžné spirálové vrtáky, které mají vrcholový úhel od 60 °do 90°; úhel čela, 
resp. obě ostří musí být zabroušeny tak, aby vrták neřezal, ale odškraboval 
(zabránění trhlin, vylomení) 

• Kuželové vrtáky (odlupovací vrtáky, „karosériové vrtáky“), dávají kuželový 
otvor, zabraňují ale spirálovitému stáčení 

• Záhlubníky speciálně k odbřitování 

• Stupňovité vrták 

• Vrták použité jednou pro plexisklo, pokud možno nepoužívejte pro jiné materiály 

• Při vrtání je nutno dbát na následující: 

• Použijte, pokud možno stojan k vrtání 

• Od hloubky vrtání 5 mm chlaďte vodou nebo stlačeným vzduchem 

• Při hloubkových vrtech vrták „provětrejte“, nejlépe jeho vytažením z vrtu 
vždy po každém odvrtaném milimetru hloubky 

• Správná rychlost řezu a správný posuv se pozná podle hladkého, souvislého 
odchodu třísek 

• Při nasazení a krátce před proražením snižte rychlost posuvu 

• Pro vykroužené otvory do cca 60 mm je vhodná děrovka nebo zvonová pila; 
střed příp. předvrtejte vhodným vrtákem; k chlazení slouží voda nebo 
stlačených vzduch 

• Řezání závitů do nebo na plexisklo se provádí běžnými závitovými želízky nebo 
závitníky 

• Pozor: na základě vrubového účinku hrozí nebezpečí prasknutí! 

• Tento způsob upevnění by se měl zvolit jen tehdy, když není možný žádný jiný 
(průchozí díra, lepení, mechanické upnutí) 

Soustružení 

• Úhel čela je pro plexisklo 0 až -4, úhel hřbetu je 5 až 10°, doporučená rychlost řezu 
je asi 250 m/min 

• Nejlepší povrch se docílí použitím 

• Soustružnického nože s velkým poloměrem hrotu 

• Vysoké rychlosti řezu při malé rychlosti posuvu 
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• Podmínky řezu jsou optimální tehdy, když he odchod třísek kontinuální 

Frézování 

• Pro plexisklo se hodí:  

• Všechny běžné univerzální, stolní, horní a kopírovací frézy 

• Pozor: frézy pro domácí kutily používejte jen se stojanem a zarážkou 

• Všechny frézy s jemným ozubením nebo hrubým ozubením, ale vyšší 
obvodovou rychlostí 

• Pro ruční rytí lze použít také frézy pro amatéry nebo dentální frézy 
s ohebnou hřídelí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoblování, pilování, broušení 

• Řezné hrany lze vyhladit a zaoblit jednoduše škrabkou 

• K pilování je možné použít běžné pilníky, a ne příliš hrubé rašple 

• K broušení se hodí všechny pásové, rotační a kyvné brusky, včetně ručního opracování 

Pokud se obráběný díl mechanicky upne, musí se použít mezivrstva z měkké látky (plsti),  
i v případě, že je deska plexiskla pro dodatečnou ochranu opatřena ochranou fólií. Při upínání 
je nutno dbát na nepatrný přesah (proti kmitání/pružení). 

Při broušení je vhodné postupovat ve třech stupních: 

1. Hrubé, se zrnitostí 60, nasucho nebo namokro 

2. Střední, se zrnitostí 220, na sucho nebo namokro 

3. Jemné, se zrnitostí 400 až 600, jen namokro (zabrání se tak trhlinám z vnitřního pnutí)  
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Stopy po předchozích pracovních krocích už nesmějí být vidět. Při strojním broušení 
nepřitlačujte obráběný díl příliš dlouho a příliš silně, protože příliš velké teplo vzniklé třením 
může způsobit pnutí (a později drobné trhlinky). 

Leštění 

• Plexisklo může být na hraně na povrchu lehce a snadno vyleštěny 

• Pracujte jen s velmi měkkými leštícími látkami (plst, látkový leštící kotouč, 
rukavicová látka) 

• Použijte leštící pasty a vosky snášenlivé s plexisklem 

• Leštidlo se nanese na leštící látku, poté lze leštit strojně; vyhněte se přitom vysoké 
teplotě vzniklé třením. Ruční leštění je možné, jistě je ale poněkud namáhavé 

 

Pokládka a montáž 

• Při montáži je nutno v praxi respektovat vůli pro teplotní nebo vlhkostní roztažnost 
desek 

• Proto je montáž vrtáním s následným přišroubováním až druhy nejlepší způsob 
montáže, montáži mechanickým upnutím je nutno stále dávat přednost 

• Upínací lišty a šroub se musí utahovat jen natolik pevně, aby desky mohly ještě 
„pracovat“, pro utěsnění se použijí – pokud nepatří k příslušnému upínacímu profilu – 
těsnící profily z kaučuku EPDM nebo polyetylenové pěny nebo trvale pružný silikonový 
kaučuk (při rozměrech pod 2 m), zkoušené na snášenlivost s plexisklem 

• Zásadně platí při montáži do dřevěných, kovových nebo umělohmotných rámů: 
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Čištění a údržba 

• Plexisklo má nepórovitý povrch, na němž se nečistoty stěží udrží 

• Zaprášené díly se otřou měkkým hadříkem nebo houbičkou namočenými ve vodě, 
nikdy neotírejte nasucho, případné škrábance je možné vyleštit 

• Pro důkladné vyčištění se doporučují čistící prostředky jako intenzivní čistící prostředky 
na umělou hmotu. Antistatický čistič umělých hmot + ošetřující přípravek na bízí další 
užitek: 

• Zabraňuje elektrostatickému náboji a tím opětovnému přitahování prachu 

• Tím je u plexiskla dosaženo vysloveně snadné údržby 

• Hodí se i po jiné umělé hmoty 

• Měkký hadřík se jím navlhčí a plocha se do kříže vyčistí, takto vzniklý film nechte 
oschnout, neutírejte nasucho 

  

 

 

 


