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Plăcile acrilice pot fi găurite folosind scule electrice de găurit obișnuite de mână sau verticale, strunguri, dispozitive 
de găurire cu ax multiplu. Pentru operaţiunea de găurire va trebui să alegeţi echipamentul corect, acesta fiind și 
primul pas în reușita montajului.
Un burghiu obișnuit pentru metal nu va funcţiona corect în cazul plăcilor acrilice. Burghiile pentru metal sunt destinate 
folosirii la viteze de rotaţie mari, acestea pot fi folosite cu mici modificări. Acest tip de burghiu este conceput pentru a fi 
folosit prin aplicarea presiunii, dacă este folosit fără a fi modificat, plăcile de acril se pot deteriora. Burghiele special 
concepute pentru plastic, funcţionează cel mai bine în cazul plăcilor acrilice.
În marea lor majoritate, burghiile sunt produse din oţel HSS, având vârful din carbură sau cobalt. Aceste burghie se pot 
modifica pentru a putea fi folosite cu respectarea instrucţiunilor de mai jos:
- modificarea unghiului pentru vârful burghiului. În general vârful burghielor este de 120°. Dacă se va folosi burghiul fără 
modificări, acesta va produce crăpături și alte deteriorări. 
Pentru a putea găuri în siguranţă plăci acrilice și alte tipuri de plastic, va trebui să modificaţi unghiul prin polizare până 
la o valoare între 60° și 90°.
- cel de-al doilea pas este de a modifica unghiul de ascuţire pănâ la o valoare cuprinsă între 0° și 4°. Această modificare previne zgârierea plăcilor de acril.
 - ultimul pas este de a modifica unghiul de degajare al burgiului pănă la o valoare cuprinsă între 12° și 15°.

1. Găurirea

Va rugăm luaţi în considerare măsurile de siguranţă recomandate de producătorul utilajelor pe care le veti utiliza. 
Înainte de a începe găurirea plăcilor de acril, acestea vor trebui fixate pe masa de lucru folosind cleme de 
prindere. Puneţi sub placa de acril pe care doriţi să o găuriţi o bucată de OSB sau de lemn, aceasta ajută ca la 
ieșirea burghiului, găurirea să continue, astfel se îndepartează riscul de a apărea microfisuri. În același timp, 
atât la începutul cât și la sfârșitul găuririi, folosiţi o viteză de lucru mai mică a sculei de găurit.
Puteţi folosi apa ca fluid de tăiere, aceasta acţionează ca un lichid de răcire și ajută la formarea unei găuri mai 
uniforme în special dacă se găuresc mai multe plăci în același timp. Dacă pentru găurire folosiţi o mașina de 
găurit fixă a cărei bază este din metal, puteţi adăuga în apă bicarbonat, acesta este anticoroziv și ajută și la 
lubrifiere. Pentru lubrifiere se pot folosi și uleiuri, orice ulei de tip 3 în 1 sau WD-40 va funcţiona.
Viteze sugerate de găurire: puteţi folosi tabelul alăturat pentru a selecta viteza de rotaţie în cazul în care folosiţi echipamente ce permit astfel de reglaje.
Vă rugăm luaţi în cosiderare ca datele din tabelul alăturat, au rol informativ, viteza optimă poate diferi în funcţie de rata de înaintare a burghiului, dar și de 
finisajul final dorit. Viteza se va micșora dacă se observă topirea materialului sau albirea acestuia. Dacă se observă apariţia crăpăturilor, procedeul de găuriere 
se va opri.
Găurile cu adâncime mică sunt mai puţin expuse topirii și abraziunii rezultate din materialul îndepărtat și pot permite viteze de găurire mai mari. În cazul 
găurilor mai adanci (materiale cu grosimi mari sau plăci suprapuse), acestea sunt mai expuse apariţiei fenomenului de topire. 
În cazul acestora trebuie folosit un lichid de răcire sau găurirea treptată. Acest procedeu asigură răcirea în zona găurita și permite îndepărtarea resturilor 
produse prin găurire.
În cazul operaţiilor de amploare unde se găuresc în același timp mai multe plăci simultan se poate lua în calcul folosirea unui flux de aer constant care să ajute 
la răcirea plăcilor de acril și la îndepărtarea materialului rezultat din găurire, reducând astfel apariţia fenomenului de topire.

2. Operația de găurire

Pentru plăcile acrilice cu lungimea de până la 2000 mm, gaura de fixare va avea un diametru cu 6 mm mai mare 
decât diametrul șurubului folosit pentru fixare. Pentru fiecare 1000 mm în plus se vor adăuga în plus 2 mm la 
diametrul găurilor (de ex. pentru o lungime a plăcii de acril de 3000 mm, diametrul găurii va fi de 8 mm). 
Prinderea nu va trebui să fie forţată, luând în calcul factorul de dilatare și contracţie al materialului, prinderea va 
trebui să lase loc dilatării ce apare din expunerea la căldură.
Luaţi în considerare o acoperire cu profilul de îmbinare de 15-20 mm pe fiecare latură a plăcilor de acril. 
Pentru fiecare metru liniar de placă acrilică trebuie luat în considerare un rost de dilatare de 3 mm.
Este foarte important să luaţi în considerare jocul dimensional al plăcilor de acril supuse stresului termic încă 
de la montaj. Plăcile acrilice sunt confecţionate din material plastic, una dintre caracteristicile acestuia este 
dilatarea termică mai mare decât a altor materiale folosite în construcţii. 
Nu uitaţi!!!
Rost de dilatare pe fiecare latură a plăcii acrilice (3 mm pentru fiecare metru liniar de placă acrilică). Pre-găurirea 
plăcilor se va face cu un diametru mai mare cu 6 mm faţă de diametrul șurubului de fixare (pentru plăcile cu lungime de până la 2000 mm, pentru fiecare 
1000 mm se vor adăuga 2 mm la diametrul găurii de fixare).

3. Fixajul mecanic
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Ghid de instalare pentru plăcile acrilice
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În cazul montajului vertical se vor lua în calcul aceleași precauţii ca și în cazul montajului în plan înclinat. Panourile 
acrilice au variaţii dimensionale datorate temperaturii și umidităţii, acestea se dilată în condiţii de căldură și umiditate 
crescute, și se contractă în condiţii de temperatură și umiditate scăzute. Variaţia dimensională a plăcilor acrilice se 
poate calcula luând în considerare coeficientul de dilatare specific acestora, respectiv 0.07 mm/m °C (0.07 mm 
pentru fiecare metru liniar la o diferenţă de temperatură de 1°C). Acest joc dimensional trebuie luat în considerare 
și atunci când produsul este depozitat. Valoarea maximă de dilatare depinde de temperatura de la momentul 
montajului. Rostul de dilatare optim pentru plăcile acrilice este de 6 mm pe fiecare latură a acestora. Acoperirea 
plăcilor cu profilul de margine, trebuie să fie 20-25 mm. Pre-găurirea plăcilor se va face cu un diametru mai mare 
cu 6 mm faţă de diametrul șurubului de fixare (pentru plăcile cu lungime de până la 2000 mm, pentru fiecare 
1000 mm se vor adăuga 2 mm la diametrul găurii de fixare). Pentru a preveni spargerea panourilor, găurirea la 
marginea plăcilor nu se va face la o distanta mai mică de 1,5 x diametrul găurii.
Pentru a asigura etanșeitatea la apă se vor folosi numai etanșanţi compatibili cu acest tip de material și care 
vor permite dilatarea și contracţia materialului. 
Garniturile de EPDM au randamentul cel mai bun, in timp ce profilele de PVC si PUR nerigid sunt incompatibile 
datorita migratiei plastifiantilor din compozitie. 
Atât în cazul montajului vertical, cât și în cazul montajului pe plan înclinat trebuie avută în vedere planeitatea 
suprafeţei de acoperit, astfel ne putem asigura că nu vor exista tensiuni care să ducă la deteriorarea panourilor după montaj.
La montajul în plan înclinat, sprijinirea plăcilor de acril trebuie să se facă cu reazeme din 700 în 700 mm.

4. Montajul vertical


